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Introdução 

 

Este trabalho de investigação propôs-se conhecer o processo de tomada de decisão 

dos sujeitos desempregados perante propostas do Centro de Emprego de Vila Nova 

de Gaia, partindo da hipótese de que este processo de decisão não se esgota numa 

esfera decisória individual. Recorrendo à clássica distinção analítica macro versus 

micro social, pretendemos distinguir planos distintos de influência e pesos 

diferenciados na formação da decisão por parte do indivíduo. Com o estudo deste 

processo, entendemos poder contribuir para uma melhor compreensão do fenómeno 

do desemprego e das relações que se estabelecem entre o interlocutor institucional 

em matéria de emprego, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e os 

sujeitos em situação de desemprego.  

Se a pertinência do estudo decorre naturalmente das características do fenómeno 

em estudo e das suas implicações aos níveis laboral e de coesão social, a sua 

importância sai ainda mais reforçada se tivermos em conta o território de 

implementação para o qual foi pensado: o concelho de Vila Nova de Gaia, um dos 

mais expressivos em termos de número de desempregados a nível nacional. 

Os elementos que compõem a equipa de investigação têm origem em áreas 

disciplinares distintas, incluindo a economia, a psicologia e a sociologia. A 

composição heterogénea dos técnicos de investigação envolvidos permite trabalhar 

de forma mais integrada e abrangente o objecto de estudo, configurando-se como 

uma mais valia de peso dada a complexidade e densidade do tema proposto. 

O relatório final que aqui se apresenta está estruturado em cinco partes temáticas. 

A Parte I pretende estabelecer uma moldura de contextualização das problemáticas 

sobre as quais nos vamos debruçar no estudo, através de uma sistematização de 

algumas contribuições teóricas sobre as realidades e conceitos com que vamos 

trabalhar. Neste âmbito abordam-se temáticas diversas tais como o surgimento do 

desemprego enquanto questão social num contexto de acentuação dos fenómenos 

de globalização económica, as políticas de emprego e protecção social no 

desemprego tendo em conta as configurações do Estado-Providência, os impactos 

do desemprego entendidos ao nível macro-social mas também ao nível da esfera 

individual do sujeito, os modelos de tomada de decisão em termos de entrada no 
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mercado de trabalho e ainda algumas considerações sobre a noção de gestão de 

carreira. Seguidamente, na Parte II deste relatório, define-se a problemática em 

estudo apresentando os objectivos e a natureza do processo de investigação. Aqui 

enfatizam-se dimensões como a centralidade social do fenómeno do desemprego, 

destaca-se o tema da territorialização das políticas de emprego e levantam-se 

hipóteses sobre a racionalidade inerente ao processo de decisão não puramente 

individual do sujeito. A nossa análise, ao privilegiar o sentido que o indivíduo 

atribui à situação de desemprego vivida, não descura que a unidade de decisão será 

em princípio mais vasta, incluindo de modo absolutamente central o grupo 

doméstico e o contexto social mais amplo (redes de vizinhança e de proximidade 

territorial). A terceira parte do relatório é dedicada à análise do contexto territorial 

do estudo e a considerações metodológicas. Faz-se uma abordagem aos números do 

desemprego registados no Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia e referem-se 

algumas características do concelho, nomeadamente ligadas às estruturas sociais de 

apoio existentes e às possibilidades de mobilidade intra concelhias. Conclui-se esta 

parte com a elaboração do itinerário metodológico seguido na investigação. A Parte 

IV debruça-se sobre a discussão dos resultados, subdividindo-se em duas secções. 

Na primeira secção apresenta-se uma caracterização da população desempregada de 

Vila Nova de Gaia, incluindo dados sobre o seu perfil sócio-demográfico, a sua 

trajectória profissional, a sua percepção sobre a situação de desemprego e procura 

de emprego, e ainda uma discussão sobre as variáveis que afectam a disponibilidade 

dos sujeitos para aceitar propostas de emprego. De seguida, e com uma ênfase mais 

qualitativa, exploram-se as variáveis críticas para os processos de decisão dos 

sujeitos (a partir de entrevistas com pessoas em situação de desemprego) assim 

como o funcionamento do serviço de oferta de empregos do Centro de Emprego 

(com base nas entrevistas realizadas com os técnicos deste serviço). Uma segunda 

secção da discussão de resultados parte de uma análise de clusters para trabalhar as 

hipóteses em estudo que se relacionam com a possibilidade de segmentação da 

população de desempregados segundo critérios que se prendem com as 

características do mercado de trabalho e com as variáveis críticas de decisão dos 

sujeitos. Por fim, a Parte V deste relatório apresenta algumas conclusões e notas 

finais apontando simultaneamente algumas pistas para reflexões futuras.  

É ainda relevante notar que a equipa de investigação não dá o seu trabalho por 

terminado com a apresentação deste relatório final. As análises aqui desenvolvidas, 

as conclusões avançadas e as pistas de reflexão que aqui se esboçam só ganham 
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completo sentido na medida em que forem partilhadas e discutidas com aqueles que 

estão diariamente envolvidos na realidade que pretendemos estudar, 

nomeadamente os técnicos que trabalham no Centro de Emprego de Vila Nova de 

Gaia e nas Unidades de Inserção na Vida Activa das diversas freguesias do 

concelho. Por essa razão estão previstas sessões de apresentação e discussão dos 

resultados a que o processo de investigação deu origem, com o intuito de devolver 

muita da informação que recolhemos e sistematizámos. Gostaríamos que estas 

sessões se configurassem como um momento de reflexão conjunta entre 

investigadores e técnicos de emprego, contrastando os resultados do estudo com as 

experiências e visões daqueles que lidam diariamente com a realidade vivenciada 

pelos sujeitos desempregados e com a própria dinâmica actual do mercado de 

trabalho. Tendo em conta o potencial de debate e reflexão aqui proposto, fica 

também em aberto a possibilidade de realizarmos estas sessões num âmbito mais 

alargado que permitisse reunir diferentes técnicos de emprego da Área 

Metropolitana do Porto. Estas sessões contribuiriam de forma inequívoca para 

estimular um questionamento e apuramento dos resultados e das pistas de reflexão 

que aqui deixamos. 

Para terminar, gostaríamos de deixar o nosso agradecimento a todas as instituições 

e serviços cujos técnicos colaboraram com a equipa de investigação na recolha dos 

dados para este estudo, nomeadamente, UNIVA de Vilar de Andorinho, UNIVA de 

Olival, UNIVA da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, Junta de Freguesia de 

Valadares, Junta de Freguesia de Avintes, Junta de Freguesia de Canidelo (serviço 

de UNIVA), Junta de Freguesia de Canelas (serviço de UNIVA), Serviços de 

Extensão da Junta de Freguesia de Grijó (UNIVA e Gabinete de Acção Social) e 

Centro de Desenvolvimento Local da Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação do 

Porto – Pólo de Gaia. A todos eles, assim como a todos as pessoas envolvidas nos 

focus groups, nas entrevistas e nos inquéritos, o nosso sincero obrigada. Uma nota 

final de agradecimento ao Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia pela 

colaboração prestada no âmbito deste projecto. 
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PARTE I 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

1. A emergência do Desemprego como questão social 

Os processos de globalização em curso têm-se repercutido de forma profunda e 

intensa em diversas esferas sociais, nomeadamente, redimensionando as 

modalidades de actuação do Estado, redesenhando os objectivos e âmbito das 

políticas sociais e reconfigurando o mundo do trabalho. Trata-se de um conjunto de 

transformações pautado pela hegemonia das forças económicas que se afirmam, 

também no plano ideológico, como fonte paradigmática de organização da vida 

social. 

A globalização no domínio da produção, protagonizada por empresas 

multinacionais, conduz alguns autores, no início da década de oitenta, a falarem da 

emergência de uma nova divisão internacional do trabalho (cf. Santos, 2001, 35). No 

que respeita à dimensão económica, a actualidade caracteriza-se pelo predomínio do 

sistema financeiro e dimensão global dos investimentos, pela flexibilidade e 

dispersão territorial dos processos de produção; pelos baixos custos de transporte; 

pelas profundas transformações no campo das tecnologias da informação e 

comunicação; pelo carácter desregulado das economias nacionais; pela afirmação 

das agências financeiras multilaterais e pela afirmação de três principais sistemas 

capitalistas transnacionais (americano, japonês e europeu) (cf. Santos, 2001, 35).  

No prisma político, verifica-se a progressiva afirmação do ideário neoliberal no 

desenho das políticas públicas que passam assim a almejar a agilidade, a eficiência e 

a eficácia, em detrimento da equidade, da justiça e da solidariedade. Compreende-se, 

assim o questionamento dirigido aos direitos sociais, a desestabilização dos 

sistemas de protecção social, bem como a falência das garantias sociais decorrentes 

das políticas de bem-estar (cf. Germano, 1998). Paralelamente, emergem as 

políticas compensatórias dirigidas a grupos sociais específicos, configurando, nas 
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palavras de Castel, as “políticas de discriminação positiva” (1999) e despontam as 

soluções mercantis para responder a um conjunto progressivamente alargado de 

necessidades sociais (no âmbito da saúde, educação, segurança social, etc). 

Relativamente ao mundo do trabalho, um dos traços que se destacam, na análise da 

sociedade actual, reside na existência de um desemprego massivo estrutural. Trata-

se de um fenómeno que, emergindo sob o signo das fortes condições de 

vulnerabilidade impostas ao trabalho, configura aquilo a que alguns autores 

designam de nova questão social (cf. Fitoussi, Rosanvallon, 1997; Castel, 1999).  

No entender de Castel, a questão social é caracterizada “como uma aporia 

fundamental, na qual uma sociedade experimenta o enigma da sua coesão e trata de 

conjurar o risco de sua fractura. É um desafio que interroga, põe de novo em 

questão a capacidade de uma sociedade (…) para existir como um conjunto 

vinculado por relações de interdependência” (1999: 165). A análise histórica do 

século XIX, voltada para o processo conflitual a partir do qual o proletariado se 

afirma como uma classe relativamente integrada, evidencia a definição apresentada 

pelo autor. Nesta perspectiva, o fenómeno do assalariamento desempenha um papel 

fundamental para a compreensão da estruturação da formação social, mediante o 

desenvolvimento de um processo de transformação do trabalho em emprego, 

objecto de sistema de protecção, de garantias e de direitos. 

É, justamente, no seio deste movimento histórico que faz sentido falar, tal como 

procede Castel (1999), da instituição da sociedade salarial. A condição salarial, 

porque dotada desse conjunto de garantias e de direitos, vai-se progressivamente 

dotando de um crescente capital de desejabilidade social (Bourdieu designa de 

nobreza de estado ao processo através do qual os filhos das classes dominantes, 

dotados de diplomas escolares altamente valorizados, começaram a penetrar no 

mercado de trabalho assalariado). É, portanto, enquanto “categoria organizadora 

do social e fornecedora de identidade” (Germano, 1998) que faz sentido falar da 

centralidade assumida pelo trabalho assalariado. Por conseguinte, uma sociedade 

salarial consiste numa sociedade na qual a inserção social da maioria dos indivíduos 

se encontra relacionada com o lugar que estes ocupam face à estrutura de 

assalariamento (cf. Castel, 1999). 

Ora, a novidade da actual questão social parece residir também no questionamento 

dessa centralidade e na sua função integradora na sociedade. De facto, perante um 
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progressivo desmantelamento do sistema de protecção e garantias que se 

encontravam acopladas ao emprego, aliado à gradual desestabilização na ordem do 

trabalho, sob a égide da flexibilização, a transformação do tecido social parece ser 

inelutável. 

As condições de concorrência e competitividade globais transformam o factor 

trabalho num dos principais alvos da premente redução dos custos de produção. 

Verifica-se, com particular intensidade no decorrer dos anos 80, a intensificação dos 

processos de reestruturação produtiva, com óbvias consequências ao nível dos 

dispositivos organizacionais e tecnológicos. A gestão das empresas, mediada pelos 

processos de modernização, orienta-se quase exclusivamente para a melhoria dos 

níveis de produtividade, com base na flexibilidade e selectividade de mão-de-obra e 

na gestão de stocks com uma quantidade limitada (Clavel, 2004: 80). Os processos 

de produção são geridos procurando imobilizar o mínimo de recursos financeiros 

necessários, utilizando sistemas just-in-time, que limitam a existência de stocks ao 

essencial para produzir e que se reflectem também nas necessidades de pessoal. 

Assim, as empresas organizam-se em torno de um núcleo duro de empregos 

(estáveis), recorrendo a ajustamentos conjunturais e à externalização de serviços1. 

Esta situação traduz uma desvinculação das empresas face aos custos sociais da 

dispensa de trabalhadores, evidenciando um processo de modernização liderado 

pelo factor técnico, em detrimentos do humano. Neste sentido, o trabalho realizado 

com protecção e estabilidade parece encontrar-se ameaçado. 

A desagregação do tecido social, decorrente das mudanças enunciadas, é fonte de 

incerteza e de elevado risco social, produtora, no entender de Castel, da 

desestabilização dos estáveis, da instalação na precariedade e da existência alargada de 

um conjunto de supra numerários (cf. Castel, 1999) O autor refere-se 

simultaneamente aos fenómenos que abrangem os trabalhadores que outrora 

ocupavam uma posição sólida na divisão do trabalho clássico e que agora se 

encontram apartados dos circuitos produtivos, aos indivíduos que estruturam o seu 

quotidiano de uma forma vulnerável, instável e algo aleatória, porque dependente 

da alternância de períodos de actividade, com desemprego e ajuda social, 

finalmente, os que são puramente rejeitados pelo sistema produtivo e sem 

quaisquer possibilidades reais de o virem a integrar. De facto, a globalização faz-se 

sentir também, embora de modo desigual, nas condições de vulnerabilidade das 
                                                 
1 Este cenário completa-se e complexifica-se se lhe adicionarmos o fenómeno da deslocalização da 
produção. 
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populações. O risco social de exclusão parece democratizar-se ao ritmo da 

circulação e mobilização de capitais e recursos produtivos, manifestando-se de 

modo mais extremo na identificação “de «inúteis para o mundo», de 

supranumarários e, em torno deles, de uma nebulosa de situações marcadas pela 

instabilidade e pela incerteza do amanhã que atestam o crescimento de um 

vulnerabilidade de massa” (Castel, 1999: 593). 

Os processos de globalização em curso parecem não ser capazes de integrar os 

elementos que não se submetem à lógica de maximização do lucro. E, neste sentido, 

excluem, obliteram e marginalizam. A especificidade deste tipo de exclusão, poderá 

conduzir não só a modalidades diversas de subordinação dos sujeitos no seio das 

relações económicas e de trabalho que estabelecem, mas à pura alienação e exclusão 

desta esfera de relações. A noção de exclusão emerge para dar conta dos contornos 

de que reveste a nova questão social. O uso generalizado deste conceito em 

domínios extra-científicos (especialmente vulgarizado em meados dos anos 90 no 

discurso político) exige, neste contexto, uma clarificação do significado que se lhe 

pretende atribuir. Trata-se de um conceito que tem sido objecto de controvérsias e 

críticas, especialmente quando erigido em torno de uma visão dualista da sociedade 

organizada em torno do binómio: incluídos versus excluídos. A análise causal do 

fenómeno deverá situar-se nos antípodas de uma perspectiva dual, comportando a 

diversidade de fontes que concorrem para a constituição do fenómeno. De acordo 

com Capucha, a exclusão social encontra-se intimamente relacionada com o efectivo 

exercício de cidadania, ou seja, o autor considera “que existe um conjunto de 

direitos e deveres normativamente inscritos nas estruturas sociais e explicitamente 

consagrados em documentos que expressam os grandes consensos que fundam os 

compromissos entre os membros de uma sociedade” (1998: 210). Portanto, é esse 

conjunto de direitos e deveres que confere aos membros de uma sociedade o 

estatuto de cidadãos. 

A exclusão gera-se quando não são proporcionados a todos os membros de uma 

sociedade a possibilidade de usufruir de todos os seus direitos, nem de cumprir com 

os deveres que lhe estão associados. A abordagem relacional da exclusão social é 

partilhada por Costa que, procurando clarificar o significado do conceito, o 

desconstrói de modo muito elucidativo, advertindo “que a noção de «exclusão» 

suscita, desde logo, a pergunta «excluído de quê?», ou seja implica a existência de 

um contexto de referência, do qual se é, ou está, excluído. A qualificação de «social» 
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permite interpretá-la como estando relacionada com a sociedade. Neste 

entendimento, a exclusão tem a ver com a cidadania” (2001: 13). O autor prossegue 

identificando um conjunto de sistemas sociais básicos (o social, o económico, o 

institucional, o territorial e o das referências simbólicas) cujo acesso é determinante 

para o exercício pleno da cidadania. Trata-se de uma sistematização que visa uma 

clarificação conceptual do fenómeno, mas que admite uma forte imbricação e 

interdependência entre os sistemas e em que importa discernir graus mais ou 

menos satisfatórios que configurarão diferentes níveis de exclusão. Portanto, na 

actualidade, falar de exclusão remete para uma abordagem que contemple a análise 

de situações de degradação social, relacionadas com a posição anteriormente 

ocupada pelo sujeito. É neste sentido que para Castel (1999) faz sentido de 

desfiliação, como efeito de um conjunto de processos que percorrem 

transversalmente a sociedade e que se originam no centro e não na periferia da vida 

social. No entender do autor, o conceito de desfiliação permite escapar às armadilhas 

que a noção de exclusão encerra, superando, no plano reflexivo, a mera descrição 

dos estados de expropriação e centrando-se nos processos geradores de tal situação, 

e, consequentemente, no plano da acção propondo o desenho de políticas de 

intervenção com finalidades preventivas e não meramente reparadoras ou 

paliativas. 

No entender deste trabalho e de acordo com os autores que temos vindo a seguir, 

esta nova questão social diz respeito sobretudo ao desaparecimento do emprego (na 

sua definição mais clássica e original) e à instalação da precariedade. Na 

actualidade, Guimarães constata que “em termos quantitativos, ingressávamos 

numa era em que o crescimento da produção passaria a se dar sem um aumento 

proporcional do emprego (…). Em termos qualitativos, polarizavam-se os postos de 

«bons» e «maus» empregos” (Guimarães, 2002: 105). Esta transformação é 

acompanhada, do ponto de vista ideológico, da crença na qualificação individual 

como variável chave para compreender e aferir dos níveis de empregabilidade dos 

sujeitos. 

Tal como a OIT a entende, a empregabilidade compreende “as qualificações, os 

conhecimentos e as competências dos trabalhadores para obterem e conservarem 

um emprego, melhorarem o seu trabalho e adaptarem-se à mudança, obterem outro 

emprego quando o desejarem ou necessitem e para se integrarem mais facilmente 

no mercado de trabalho” (OIT: 2000). Criticamente, Cardoso considera que a noção 
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de empregabilidade, tal como é correntemente utilizada, “transfere à força de 

trabalho todo o ónus por seu desemprego (...) [porque] se cada qual tivesse 

buscado informação adequada sobre as necessidades reais dos mercados de 

trabalho; e se tivesse investido em si mesmo de forma diferenciada, isto é, mais e 

melhor do que os outros indivíduos, estaria, agora, em melhor posição do que os 

outros. Seria, certamente, empregável” (1999: 14)2. Também posicionado na fileira 

crítica da noção de empregabilidade, Almeida (2007) considera que “o termo 

empregabilidade tem vindo a ser aceite acriticamente para legitimar uma visão do 

mundo ideologicamente centrada nas concepções neo-liberais” (2007: 52). Estamos, 

portanto, diante de perspectivas muito distintas. Se por um lado, a definição de 

empregabilidade avançada pela OIT tem um cariz prescritivo e (pretensamente) 

neutro, por outro lado, as análises críticas tendem a enfatizar a carga ideológica que 

a utilização desse conceito veicula. Cremos que a utilização do conceito de 

empregabilidade apenas poderá adquirir alguma distância face a ambas as 

perspectivas se for equacionada de um ponto de vista local e individualizado, isto é, 

em relação com o contexto em que se identifica, porque “sujeitos com recursos 

similares podem assumir-se de modo diferente como sujeitos activos ou passivos da 

sua história laboral e, neste sentido, o trabalho pode ter significados diferentes e 

mobilizar de modo distinto os recursos que os trabalhares possuem” (Weinberg, 

2004: 7). 

A sub-utilização da capacidade produtiva é um fenómeno observável em diferentes 

períodos e contextos históricos. Contudo, a compreensão do desemprego nas 

sociedades actuais encontra-se profundamente relacionada com a existência de uma 

organização social que, economicamente, se baseia no predomínio de relações 

salariais. De acordo com Freyssinet (2004), o estatuto social de desempregado 

emerge da conjugação de duas condições: a separação entre o tempo de trabalho 

social (destinado a obter um rendimento) e o tempo de trabalho privado ou 

doméstico (canalizado para a satisfação directa das necessidades dos membros do 

agregado familiar) e o processo de mercantilização da força de trabalho, gerando a 

existência de mão-de-obra não requisitada pelo mercado de trabalho. Na 

perspectiva deste autor, o desemprego nasce com a generalização das relações 

sociais de produção salariais, “neste quadro, o trabalhador não dispõe de outra 

                                                 
2 Esta posição é consentânea com a associação estabelecida entre empregabilidade e as noções de 
flexibilidade e desregulação que fundamentam uma postura que considera que tais conceitos legitimam 
um percurso que gradualmente conduzirá ao abandono da responsabilidade social e colectiva com o 
emprego. 
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possibilidade de participação no trabalho social, e portanto de fonte de rendimento, 

excepto pela obtenção de um emprego assalariado” (2004: 5). 

A identificação e o reconhecimento do desemprego como categoria social, 

estatisticamente mensurável, constituem elementos de um processo que repousa 

sobre a consciência da impossibilidade de regressar às modalidades de organização 

social e económica pré-capitalistas, assim, “é a emergência do assalariado como 

forma única e irreversível de utilização da força de trabalho que determina o 

aparecimento do desemprego como uma posição socialmente reconhecível” 

(Freyssinet, 2004: 7). Simultaneamente, o processo de constituição da legitimidade 

do desemprego enquanto problema social, é igualmente reforçado pela emergência 

de instituições especializadas nas questões do desemprego e dos desempregados (os 

centros de emprego), bem como de prestações sociais destinadas a garantir a 

existência de rendimento durante o período de desemprego (o subsídio de 

desemprego) (cf. Freyssinet, 2004: 6).  

Um dos problemas da identificação do desemprego resulta do facto de este implicar 

a combinação de um critério de situação – ocupar um emprego – com um critério de 

comportamento – procurar um emprego. De acordo com a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o desemprego poderá abranger todas as pessoas 

que a partir de uma determinada idade e ao longo de um período de referência 

estejam: sem trabalho (isto é, pessoas que não tenham um emprego assalariado ou 

não assalariado), disponíveis para trabalhar (num emprego assalariado ou não 

assalariado, durante o período de referência) e à procura de trabalho (isto é que 

encetem diligências, num período recente definido, para encontrar um emprego 

assalariado ou não assalariado)3. 

No caso português, o volume de desemprego poderá ser aferido através dos dados 

provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) ou do 

Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dados produzidos por estas estruturas 

são apurados através de diferentes estratégias conceptuais e metodológicas. No 

caso do IEFP, os dados produzidos constituem uma expressão administrativa do 

desemprego (CSE, 1996), porque decorrem da contabilização do número de 

inscrições voluntárias nos diferentes Centros de Emprego nacionais. Por seu turno, 

                                                 
3 Conceito de desemprego conforme a “Resolução sobre Estatísticas da População Activa, do Emprego, 
do Desemprego e do Subemprego” da 13ª Conferência Internacional dos Estaticistas do Trabalho, OIT, 
1982 (disponível em www.laborsta.ilo.org/). 
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o INE mede o desemprego através do Inquérito ao Emprego que, respeitando um 

conjunto de normas estatísticas internacionais, permite a comparabilidade do 

fenómeno a nível internacional. Assim, “enquanto o INE, entidade produtora de 

estatísticas por excelência, é um agente activo, que através de um inquérito por 

amostragem, entrevista, por sua iniciativa e directamente, as famílias, o IEFP, 

enquanto entidade prestadora de serviços de carácter social, de forma passiva, 

aproveita estatisticamente a recolha directa da procura voluntária de emprego, 

através dos Centros de Emprego” (CSE, 1996: 10). 

Na concepção do INE, considera-se como desempregado o “indivíduo, com idade 

mínima de 15 anos que, no período de referência, se encontrava simultaneamente 

nas situações seguintes: não tinha trabalho remunerado nem qualquer outro; estava 

disponível4 para trabalhar num trabalho remunerado ou não; tinha procurado um 

trabalho, isto é, tinha feito diligências5 no período especificado (período de 

referência ou nas três semanas anteriores) para encontrar um emprego remunerado 

ou não” (cf. www.ine.pt/). Por seu turno, o IEFP trabalha com o conceito de 

desemprego registado, isto é o “conjunto de indivíduos com idade mínima 

especificada, inscritos nos Centros de Emprego, que não têm emprego6, que 

procuram um emprego7 e que estão disponíveis para trabalhar8” (cf. www.ine.pt/). 

Para além das diferenças conceptuais de desemprego, os dados produzidos pelo 

INE e pelo IEFP diferem também devido ao accionamento de distintas estratégias 

metodológicas. Assim, tal como já foi referido, o INE utiliza o Inquérito ao 

Emprego, por amostragem e entrevista directa às famílias, já o IEFP recorre aos 

registos administrativos da procura voluntária de emprego através dos Centros de 

                                                 
4 O INE fundamenta o critério de disponibilidade para aceitar um emprego “no desejo de trabalhar; na 
vontade de ter actualmente um emprego remunerado ou uma actividade por conta própria caso consiga 
obter os recursos necessários; na possibilidade de começar a trabalhar no período de referência ou pelo 
menos nas duas semanas seguintes. Inclui o indivíduo que, embora tendo um emprego, só vai começar a 
trabalhar em data posterior à do período de referência (nos próximos três meses)” (cf. www.ine.pt/).
5 O INE considera como diligências os actos seguintes: “contacto com um centro de emprego público ou 
agências privadas de colocações; contacto com empregadores; contactos pessoais ou com associações 
sindicais; colocação, resposta ou análise de anúncios; realização de provas ou entrevistas para selecção; 
procura de terrenos, imóveis ou equipamentos; solicitação de licenças ou recursos financeiros para a 
criação de empresa própria” (cf. www.ine.pt/).
6 Baseando-se na declaração do candidato de não possuir trabalho, no momento da inscrição e em todos 
os contactos subsequentes enquanto inscrito como desempregado nos Centros de Emprego (cf. CSE, 
1996:14) 
7 O acto de inscrição no Centro de Emprego implica a obrigatoriedade de resposta ou comparência às 
convocatórias do Centro de Emprego. Recentemente a alteração das regras de atribuição do Subsídio de 
Desemprego explicitaram de uma forma mais compulsiva os actos de comprovação da procura de 
emprego, aproximando-o dos critérios definidos pelo INE. 
8 Depende da verificação de condições para começar a trabalhar imediatamente ou pelo menos nos 
próximos 30 dias (cf. CSE, 1996: 14). 
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Emprego. Os dados produzidos pelo INE caracterizam-se ainda por: abrangerem 

toda a população residente no país há três meses ou mais ou que, residindo há 

menos de três meses não ocupe outro alojamento o estrangeiro de forma 

permanente; serem de periodicidade trimestral; assumirem como período de 

referência a semana anterior à entrevista. Por seu turno, as estatísticas 

apresentadas pelo IEFP: abrangem toda a população com 15 anos ou mais inscrita 

nos Centros de Emprego; são produzidas com uma periodicidade mensal; assumem 

como período de referência o momento de inscrição nos Centros de Emprego (cf. 

CSE, 1996: 13).  

Os factores supra enunciados traduzem-se em divergências muito significativas nos 

valores do volume de desemprego apurados por cada uma das fontes. As 

controvérsias em torno da medida do desemprego resultam, em última análise, “das 

imperfeições dos instrumentos de medida e da indefinição dos conceitos” 

(Freyssinet, 2004: 12). Contudo, “o fenómeno do desemprego é de tal forma 

complexo, que justifica a existência de estatísticas articuladas e complementares” 

(CSE, 1996: 18). 

No seio do prisma quantitativo, e decorrente das principais condições definidoras 

de desemprego apresentadas, é comum proceder à decomposição da população total 

em três categorias: activos ocupados, inactivos e desempregados. Essa operação, no 

entender de Freyssinet (2004), conduz a uma concepção redutora do desemprego, 

na medida em que ignora a amplitude crescente dos intercâmbios que se geram 

entre as três categorias o que, a par do aumento do desemprego, constitui uma das 

características da crise contemporânea. O autor questiona fundamentalmente a 

categorização da população total nos três grupos mencionados, porque “uma das 

características essenciais do período actual é a indeterminação das fronteiras dos 

três sub-conjuntos”9 (2004: 13). Do mesmo modo, uma definição residual do 

desemprego, como relação entre recursos e necessidades de mão-de-obra, tende a 

negligenciar a dimensão das dinâmicas que se geram na evolução do emprego, do 

desemprego e da inactividade, respectivamente. 

Em suma, analisando a situação pelo lado dos que não sobreviveram à 

reestruturação dos contextos produtivos, verifica-se a ampliação do volume de 

desemprego e também a alteração das formas do desemprego e do perfil dos 

                                                 
9 Esta afirmação pode ser comprovada através da análise estatística sobre as intermutações entre as 
categorias e através de uma abordagem dinâmica que ilustre a complexidade dos fluxos que se geram. 
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desempregados. Estas transformações tendem a assumir configurações 

diferenciadas em função dos constrangimentos de índole social existentes, ou seja 

os “distintos tipos de práticas de emprego adoptadas e o maior ou menor peso do 

Estado nas políticas de emprego; as diversidades de amplitude e de formato 

(público ou privado) dos sistemas de relações industriais e as consequências que 

dele resultam para as negociações salariais e para as relações profissionais, além de 

determinantes de ordem cultural mais ampla10” (Guimarães, 2002: 105). Freyssinet 

(2004) considera que o volume de desemprego num determinado momento não 

pode ser interpretado isoladamente: ele só tem sentido quando situado no seio dos 

mecanismos que determinam as formas e os graus de utilização ou de subutilização 

das capacidades de trabalho. 

 

 

2. Estado-Providência e Políticas Públicas 

De acordo com Boaventura de Sousa Santos e Sílvia Ferreira, “[o] campo da 

política social é hoje um campo de globalizações intensas e contraditórias.” (Santos 

e Ferreira, 2002: 177). Na verdade, a política social parece estar a perder a sua 

característica de questão nacional ou mesmo local para passar a ser encarada à 

escala global. Tal afirmação advém do facto de se estar actualmente a assistir à 

emergência da ideia de construção de uma política social global. 

Antes de procedermos à explanação do pensamento que acabamos de explicitar, 

pensamos ser pertinente enunciar em primeiro lugar o que entendemos por política 

social. Recorrendo uma vez mais aos autores supracitados, “[no] seu sentido mais 

amplo, a política social inclui todas as políticas estatais e não estatais de bem-estar, 

desde a segurança social à saúde, educação e habitação, desde [as] redes de 

segurança aos direitos económicos, desde [a] redistribuição social à assistência 

social, desde [as] campanhas de luta contra a pobreza à cidadania social.” (Santos e 

Ferreira, 2002: 177). De facto, tal como estes autores, partilhamos da ideia de que 

as políticas sociais devem ser encaradas enquanto mecanismos que têm a sua 

génese não só no Estado mas também na sociedade civil, uma vez que, e de acordo 

                                                 
10 D’Iribarne (1990) apelida as determinantes de ordem cultural de códigos de legitimidade e suas 
concepções implícitas sobre os direitos individuais. 
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com alguns estudos (Hespanha et al., 2002; Hespanha et al., 2000), são várias as 

“formas formais e informais” que emanam da sociedade civil e que têm por 

objectivo complementar, ou mesmo colmatar, algumas das ineficazes e ineficientes 

políticas sociais que têm a sua origem no Estado, como a prevenção ou erradicação 

da pobreza e da desigualdade social. 

 

2.1. O trinómio globalização – risco social - política social g obal l

De acordo com Pedro Hespanha, “A teoria social tem vindo a dar conta de que as 

novas formas de que se reveste o político e o social nas sociedades contemporâneas 

dificilmente se enquadram nos padrões da modernidade. As designações utilizadas 

para caracterizar esta fase das sociedades podem ser distintas – modernidade tardia, 

pós-modernidade, segunda modernidade, modernização reflexiva, sociedade global, 

globalização cultural, glocalização, sociedade do conhecimento e da informação, etc. 

-, mas na base de todas elas está o reconhecimento de que a incerteza, o paradoxo e 

o risco marcam o futuro das nossas sociedades.” (Hespanha, 2005: 165). 

Intimamente relacionado com esta nova realidade, caracterizada então pela 

imprevisibilidade, encontra-se o fenómeno da globalização. 

São vários os efeitos do fenómeno da globalização que se fazem sentir nas 

sociedades actuais, podendo estes assumir configurações diferenciadas e diferentes 

graus de intensidade. De acordo com Pedro Hespanha e Graça Carapinheiro, “Um 

efeito particularmente visível de globalização consiste na emergência ou na 

amplificação de situações de risco social, através de processos por vezes muito 

complexos de ruptura dos equilíbrios sociais à escala local. O desemprego cíclico, os 

empregos precários e mal pagos, a insegurança social, a informalização do mercado 

de trabalho, o trabalho infantil, a sobreexploração das mulheres e dos idosos, as 

várias discriminações no trabalho, as migrações forçadas de famílias à procura de 

ocupação, a marginalização dos pobres e dos que sofrem incapacidade para 

trabalhar, a criminalização da droga, da miséria e da revolta, o renascimento dos 

racismos e da intolerância são apenas alguns dos sinais do lado negro do sistema 

económico em que vivemos, o capitalismo globalizado.” (Hespanha e Carapinheiro, 

2002: 13). 

Entendendo o fenómeno da globalização “não apenas como uma crescente 

interdependência entre sociedades nacionais, mas como uma verdadeira 
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desterritorialização do social e do político, no sentido em que a coincidência entre 

sociedade e Estado se vai desvanecendo e transcendendo à medida que as formas de 

actividade social e económica, de trabalho e de vida, deixam de ter lugar dentro do 

quadro do Estado-nação” (Hespanha, 2005: 166), constata-se que: 

 os detentores de capital, nomeadamente as empresas que produzem bens e 

serviços à escala global têm a possibilidade de operar em condições mais 

vantajosas, quer em termos de custos salariais quer no que concerne a 

encargos fiscais, fruto de uma crescente desvinculação do capital a nível 

nacional, podendo, por isso, furtar-se ao poder regulatório dos Estados 

nacionais e à pressão dos sindicatos de cariz nacional – verifica-se a 

desterritorialização económica; 

 a desvinculação do capital descrita tem várias implicações, nomeadamente 

ela fomenta a livre circulação dos trabalhadores entre zonas onde existam 

oportunidades de emprego e promove igualmente a deslocação dos 

empregos para sítios onde existe excesso de mão-de-obra – observa-se a 

desterritorialização do trabalho; 

 o regime capitalista ao tornar-se globalizado configura-se como um enorme 

mecanismo de exclusão, pois procede sistematicamente a uma filtração entre 

as diversas camadas sociais e entre as diferentes zonas geográficas, 

rejeitando tudo aquilo que não pode ser integrado na sua lógica de 

funcionamento, criando, por exemplo, o desemprego e as exclusões nos 

países do centro e o crescimento da economia paralela nos países da 

periferia. 

Decorrente do que acabamos de enunciar, podemos afirmar que a globalização não 

gera só diferenciação e fragmentação mas também integração e homogenização, 

pois da mesma forma que ela leva à existência, por exemplo, da dicotomia países 

ricos/países pobres, ela permite, também por exemplo, que diferentes agentes 

sociais passem a ter consumos de alguma forma semelhantes. Logo, ela tanto exclui 

como inclui. “O que parece importante reter é o facto de que o aproveitamento das 

oportunidades está condicionado pela disponibilidade de recursos materiais, 

tecnológicos e organizativos, e de que essa disponibilidade de recursos está 

desigualmente repartida pelos grupos sociais, regiões e países.” (Hespanha, 2005: 

167). 
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Apesar de vivermos num mundo globalizado, em que se verifica o agravamento do 

risco social, fruto de uma menor capacidade de resposta por parte das sociedades 

através dos seus sistemas de protecção social, não nos podemos esquecer que 

existem fenómenos que têm uma maior tendência para se exporem ao risco. De 

facto, as desigualdades não têm a sua génese na globalização; aquilo que se pode 

afirmar é que o processo da globalização tem tendência para as aumentar, fruto das 

suas próprias contradições: 

 necessidade de concentração do capital versus necessidade de fragmentação 

dos processos de produção (dialéctica da concentração versus 

fragmentação), e 

 necessidade de obter trabalho barato versus necessidade de expandir a 

procura de novos mercados consumidores (dialéctica da exclusão versus 

inclusão). 

Dado que, e de acordo com a lógica do capitalismo globalizado, existe uma procura 

de eficiência e de competitividade com vista à conquista de novos mercados, 

assistimos ao processo de fragmentação da produção, a qual pode assumir 

diferentes formas: outsourcing, franchising, subcontratação. Esta situação tem 

implicações ao nível do trabalho, especificamente: 

 quanto à sua distribuição - assistimos à deslocalização dos segmentos mais 

intensivos em trabalho e de menor qualificação para localizações mais 

favoráveis; 

 no que diz respeito à sua qualidade – verificamos que o emprego por conta 

de outrem está a ser substituído por contratos de prestação de serviços, a 

criação de empregos qualificados perde peso relativamente à criação de 

empregos não qualificados; a flexibilização tornou-se uma regra para os 

novos empregos, o recurso ao trabalho informal é cada vez mais 

generalizado; 

 no que concerne à sua quantidade – constatamos que a extinção de postos 

de trabalho está a tornar-se maior do que a sua criação. 

Desta forma, “o sistema de emprego que se está a instituir através do novo modelo 

global de produção representa um agravamento do risco social e da exclusão para 
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um crescente número de trabalhadores espalhados por todo o espaço mundial.” 

(Hespanha, 2005: 172). 

Nada do que temos vindo a transmitir até aqui pode ser encarado como algo que se 

tenha passado sem o conhecimento dos diferentes Estados, podendo-se mesmo 

pensar que talvez as suas políticas tenham desempenhado um papel decisivo. No 

entanto, aquilo que parece ter-se tornado recorrente a nível da economia mundial é 

que existe uma desregulação das economias nacionais, fruto de uma minimização da 

intervenção dos Estados-nacionais, e uma submissão dos diferentes Estados às 

regras neoliberais (políticas de ajustamento estrutural) de organizações 

internacionais, tais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial (BM). Assim, assistimos à proliferação de uma política nos diferentes 

Estados de liberalização dos mercados de trabalho, de redução dos direitos dos 

trabalhadores e de desvinculação dos salários a ganhos de produtividade ou a 

índices de custo de vida. Como tal, veja-se, no caso dos países mais ricos, a redução 

de direitos dos trabalhadores e, nos países mais pobres, a prevenção da conquista de 

quaisquer direitos laborais. 

Dada a “incapacidade [dos diferentes Estados] de contrariar os efeitos negativos da 

globalização económica [,] (...) tanto pelo facto de os factores de crise se gerarem 

fora das suas fronteiras como pelo de as manifestações da crise assumirem 

expressões localizadas bastante distintas” (Hespanha, 2005: 175), tem-se assistido à 

emergência da ideia de constituição de política social global. Na verdade, uma vez 

que se verifica uma maior inabilidade das sociedades de capitalismo avançado para a 

manutenção do equilíbrio entre crescimento económico e desenvolvimento social, 

têm havido propostas para a constituição de um sistema de protecção social global. 

São duas as orientações dessas propostas: 

 uma que pretende ver generalizado/aprofundado o modelo social europeu, 

pois é um modelo que tem as condições para ser o suporte de uma 

globalização socialmente mais justa, e 

 outra que defende que os níveis de protecção social devem ser ajustados aos 

níveis de desenvolvimento económico e à capacidade de produzir riqueza de 

cada país. 
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No que diz respeito à primeira orientação, nela encontramos as propostas de Bob 

Deacon e de Boaventura de Sousa Santos (Hespanha, 2005: 178). Para Bob Deacon, 

a generalização do modelo social europeu apresenta-se como sendo o antídoto para 

combater a tendência que se está a verificar para a existência de novos 

proteccionismos de base regional. Boaventura de Sousa Santos encara o 

aprofundamento do supracitado modelo como sendo uma salvaguarda contra o 

perigo do agravamento das desigualdades. 

Quanto à segunda, dela faz parte a proposta de Ramesh Mishra (Hespanha, 2005: 

167). Para este, em vez dos países pobres terem que adoptar como referência um 

conjunto de direitos mínimos universais, que não têm condições de respeitar e face 

aos quais os países ricos se sentem legitimados a recuar em períodos de crise, os 

níveis de protecção social devem ser ajustados aos níveis de desenvolvimento 

económico e à riqueza de cada país. 

Porém, e de acordo com Pedro Hespanha, existem alguns obstáculos quer a uma 

orientação quer a outra. No que se reporta à primeira, temos: 

 a própria União Europeia está a passar a imagem de que não deseja 

comprometer-se demasiado no aprofundamento do seu modelo, pois o 

Tratado de Maastricht relega a política social europeia para um protocolo 

anexo, que embora estabelecendo todo um conjunto de princípios, ele 

apresenta-se como destituído de qualquer força vinculativa; 

 os Estados Unidos, o Japão e os países do Sudeste Asiático - outros Estados 

do centro do sistema mundial – demonstram o seu desinteresse por este 

modelo, pois consideram-no ultrapassado, desajustado à nova realidade 

vivenciada; 

 as organizações mundiais sustentadas pelo Consenso de Washington e 

defensoras de um modelo neoliberal de protecção - Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial  – têm vindo a desestabilizar o modelo 

social europeu com as suas pressões. (Hespanha, 2005: 178-179). 

Quanto à segunda, apesar de Ramesh Mishra ter proposto uma reconceptualização 

dos direitos sociais, isto é, que eles devem evoluir da óptica individualista para uma 

outra centrada na comunidade, os obstáculos são: 
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 a teoria dos direitos sociais de Marshal tem vindo a ser posta em causa e 

consegue obter hoje menos consenso do que antes; 

 a ideia da universalização de direitos originada nos países industrializados 

ocidentais não é hoje pacífica e, mesmo entre eles, existem entendimentos 

diferenciados de acordo com os regimes de protecção social; 

 as dificuldades de fazer com que os Estados aceitem comprometer-se com 

níveis de protecção social ajustados à sua capacidade económica e de os 

levar a fiscalizar a realização efectiva desse comprometimento. (Hespanha, 

2005: 179-180). 

 

2.2. As organizações políticas internacionais e os modelos globais de 

política social: os casos do Banco Mundial e da União Europeia 

Uma vez que vivemos numa época caracterizada pela incapacidade dos diversos 

Estados nacionais fazerem frente aos efeitos perversos da globalização económica, 

“uma variável que surge determinante neste período [marcado pela] (...) retracção 

do Estado-Providência é o papel [das] (...) organizações políticas internacionais na 

imposição de modelos de política social” (Santos e Ferreira, 2002: 181). 

Na verdade, os modelos de política social existentes na actualidade advêm da 

influência, por exemplo, do Banco Mundial e da União Europeia (UE). No que se 

refere ao primeiro, a dita influência faz-se sentir através da publicação de relatórios 

nacionais com pareceres e aconselhamentos sobre aspectos particulares das 

políticas, assim como através da instalação, em alguns países, de gabinetes e de 

representantes com funções de consultoria. Quanto à segunda, apesar desta 

reconhecer a diversidade dos Estados e de respeitar o princípio da subsidiariedade, 

a sua influência manifesta-se, por exemplo, através da criação de legislação que 

vincula os diversos Estados e através dos seus instrumentos de redistribuição 

financeira. 

As propostas de modelo de política social que ambas as organizações preconizam 

são distintas. Enquanto que o Banco Mundial defende que não se deve proceder ao 

desenvolvimento de sistemas de carácter universalista ou de sustentação de 

rendimentos porque estes só servem para estagnar o crescimento económico, a 
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União Europeia pensa ser possível e desejável a conciliação entre altos níveis de 

crescimento económico e coesão social. Desta forma, pode-se afirmar que o que 

Banco Mundial defende é a generalização do modelo de bem-estar social liberal, 

enquanto que a União Europeia pretende uma elevada abrangência de protecção de 

pessoas e de riscos. 

Decorrente do que acabamos de explicitar, e recorrendo a Boaventura de Sousa 

Santos e Sílvia Ferreira, podemos afirmar que estamos perante um dos dois 

significados de política social global. Se “[por] um lado, [a] política social global 

[se refere] (...) às políticas supranacionais ou transnacionais envolvendo vários 

países (...) [, as quais se podem configurar sobre a forma de] (...) regulação 

supranacional, redistribuição transnacional ou provisão supranacional ou global (...) 

[, por] (...) outro (...), [ela] (...) refere-se ao modo como as agências transnacionais 

hegemónicas desenvolvem certas filosofias, modelos e instrumentos de política 

social que depois procuram ver adoptados em diferentes países através de 

influência, pressão e intervenção.” (Santos e Ferreira, 2002: 177-178). Assim, 

estamos perante o segundo significado apresentado. 

De acordo ainda com os mesmos autores, “(...) [é] o segundo significado que (...) 

[que nos permite enunciar] (...) que a política social global é simultaneamente um 

fenómeno velho e novo.” (Santos e Ferreira, 2002: 178). Contudo, para que 

possamos compreender esta afirmação, afigura-se como importante proceder à 

distinção entre aquilo que Boaventura de Sousa Santos denominou de “globalização 

de baixa intensidade” e de “globalização de alta intensidade”. No que concerne à 

primeira, esta prende-se com o facto de que em diferentes países, sobretudo 

europeus, surgiram mais ou menos na mesma altura, como respostas nacionais e 

condições supranacionais, sistemas de provisão de bem-estar, sem que nenhum 

deles se tenha desenvolvido num país e depois defendido ou imposto aos outros. 

Quanto à segunda, ela reporta-se à situação em que as instituições internacionais, 

tal como já explicitado, desenvolvem os sues próprios modelos de protecção social e 

depois promovem-nos internacionalmente e impõem-nos aos países que dependem 

financeiramente de si. Nesta situação, assistimos a um cenário em que as condições 

e as respostas nacionais estão bastante mais subjugadas às pressões globais. 

Actualmente colocam-se vários desafios aos diversos Estados-Providência. 

Contudo, existe uma perspectiva que advoga que não ocorreram transformações 
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muito significativas na maioria dos países que tenha provocado o desmantelamento 

ou alteração profunda dos seus sistemas de protecção social. 

Antes de efectuarmos algumas afirmações sobre o actual estado do Estado-

Providência português, afigura-se-nos como sendo pertinente procedermos à 

enunciação das estratégias de ajustamento dos diferentes regimes de bem-estar 

social identificados por Esping-Andersen. 

 

2.3. As características dos modelos de Estado-Providência e as suas 

estratégias de ajustamento a um mundo globalizado 

De acordo com Gøsta Esping-Andersen, existem três modelos de Estado-

Providência. Eles são: o modelo escandinavo ou social democrático, o modelo 

continental ou corporativo e o modelo anglo-saxónico ou liberal. 

a) O modelo escandinavo ou social democrático de Estado-Providência 

O modelo escandinavo ou social democrático de Estado-Providência, característico 

dos países nórdicos, tem como elemento caracterizador possibilitar o acesso aos 

direitos dos seus cidadãos ou a pessoas neles residentes. Foram várias as suas 

estratégias de ajustamento à sociedade global. Dada a crise económica por que 

passavam, aquilo a que se assistiu, a partir de inícios dos anos 90 do século passado, 

foi ao desenvolvimento de medidas de ajustamento com carácter prático. Na 

verdade, enquanto que nos anos 80 desse mesmo século, as reformas efectuadas 

foram no sentido de aumentar o emprego, sobretudo nos serviços do sector público, 

e de expandir os serviços sociais, as medidas implementadas nos anos 90 

procuraram conter os custos e reduzir os incentivos negativos ao trabalho. Elas 

concretizaram-se nomeadamente no aumento das exigências respeitantes ao acesso 

às prestações, na redução dos seus níveis, deu-se uma maior ênfase às políticas 

activas de emprego e à requalificação e tentou-se proceder a uma maior 

aproximação dos montantes das pensões às contribuições. Houve igualmente uma 

mudança nas prioridades do investimento social, que deixaram de ser voltadas para 

os idosos e passarem a ser direccionadas para os jovens e os adultos. 

b) O modelo continental ou corporativo de Estado-Providência 
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No que concerne ao modelo continental ou corporativo de Estado-Providência, 

característico dos países da Europa continental, tais como a Alemanha, França e a 

Itália, são os seguintes os seus elementos caracterizadores: os direitos dos 

indivíduos encontram-se relacionados com o seu desempenho no mercado trabalho 

e prevalecem fortes mecanismos de controlo social, seja através do emprego, seja 

através das obrigações familiares. A estratégia de ajustamento adoptada por estes 

países foi a de subsidiar a saída dos sujeitos do mercado de trabalho e a manutenção 

de elevados padrões de protecção social na área do seguro social. Esta estratégia 

deu origem a uma dualização entre trabalhadores e não trabalhadores. Desta forma, 

criou-se um ciclo vicioso em que a dependência das famílias relativamente ao 

salário e aos benefícios sociais faz com que se verifique a elevação dos custos 

laborais, o que desincentiva, por exemplo, o trabalho a tempo parcial e incentiva, 

também por exemplo, o supracitado abandono do mercado de trabalho. 

c) O modelo anglo-saxónico ou liberal de Estado-Providência 

Quanto ao modelo anglo-saxónico ou liberal de Estado-Providência, característico 

de países como os EUA e o Reino Unido, este detém como elemento caracterizador 

a erosão dos benefícios e da cobertura. De facto, a seguir ao forte encorajamento da 

economia de mercado, possibilitada por uma protecção social residual e selectiva, 

assistiu-se à via neoliberal de desregulamentação e de flexibilização da relação 

salarial. Verificou-se igualmente uma combinação da não actualização das políticas 

sociais com uma progressiva selectividade. Desta forma, assiste-se a um aumento 

da pobreza, da desigualdade social, ao mesmo tempo em que se verifica um aumento 

do emprego, ainda que se caracterize por baixos salários e exija baixas 

qualificações. 

d) O modelo de Estado-Providência da Europa do Sul 

Antes de procedermos à apresentação deste modelo de protecção social, 

gostaríamos de abordar primeiro os elementos que estão na base da sua criação, 

pois consideramos que a sua génese não se prende com questões geográficas, mas 

sim com factores sociopolíticos. 

De acordo com Pedro Adão e Silva, “é possível distinguir três níveis de traços 

comuns entre (...) Espanha, Grécia, Itália e Portugal – físicos, histórico-políticos e 

sociais – que têm importantes implicações para o desenvolvimento e estruturação 

do modelo de welfare na Europa do Sul.” (Silva, 2002: 33). 
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Dado que este não se constitui como o lugar para procedermos à enunciação de 

todas as características comuns destes países, iremos contudo elencar aquelas que 

consideramos mais importantes para o fim a que se propõe este texto. 

No que se reporta às características físicas, apenas queremos reter a ideia 

explicitada pelo referido autor de que “A geografia e o meio físico não são apenas 

dimensões em que as semelhanças entre os países da Europa do Sul são 

importantes, mas, também, importantes factores explicativos do desenvolvimento 

social destes países, com um impacte particular no funcionamento do mercado de 

trabalho.” (Silva, 2002: 33). 

No que toca agora aos outros dois traços – histórico-políticos e sociais –, as 

semelhanças são: uma forte presença da Igreja Católica, com excepção da Grécia, 

que é a da Igreja Ortodoxa; a existência de regimes autoritários/ditatoriais que 

estiveram no poder grande parte do século XX; o Estado mantém uma função 

meramente supletiva e tutelar em algumas áreas do social; assiste-se a um 

desenvolvimento desigual do capitalismo, o que dá origem a dualizações do tipo 

Norte/Sul e mundo rural/mundo urbano; os Estados são débeis, detendo fracos 

recursos e legitimidade; existe pouca maturidade institucional e administrativa; há 

uma forte tradição centralizadora; com a excepção da Itália, verificou-se uma 

adesão tardia ao seguro social obrigatório e posteriormente à segurança social. 

Parafraseando mais uma vez Pedro Adão e Silva, “É possível distinguir duas 

abordagens relativamente à natureza do modelo de welfare da Europa do Sul. Uma 

primeira que tende a considerar estes países como versões pouco desenvolvidas do 

modelo “corporativo” (...) [e uma] (...) segunda que defende que há um conjunto de 

características que dificultam uma incorporação linear destes países naquele modelo 

(...).” (Silva, 2002: 38). É nesta última que se enquadra a proposta de Maurizio 

Ferrera quando afirma que existe um quarto modelo de Estado-Providência: o da 

Europa do Sul.  

Partindo do quadro analítico de Gøsta Esping-Andersen, Maurizio Ferrera 

procedeu ao levantamento das características dos sistemas de protecção social dos 

quatro países já referidos. De acordo com este levantamento, ele chegou à 

conclusão de que é possível falar de um outro modelo, pois essas características são 

comuns a estes países e distinguem-se daquelas que permitiram construir a 

tipologia de Esping-Andersen. Elas são: “uma base no seguro social, mas com 
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grande fragmentação em esquemas ocupacionais; uma polarização dos sistemas, 

com elevada generosidade para um grupo restrito de beneficiários e lacunas de 

protecção para aqueles que se encontram fora dos sectores centrais da força de 

trabalho; uma tentativa de implementação de sistemas nacionais de saúde, 

consagrados nas constituições nacionais, mas com um universalismo 

subdesenvolvido dada a persistência de esquemas ocupacionais e a promiscuidade 

entre público e privado; uma tentativa de implementação de sistemas nacionais de 

saúde, consagrados nas constituições nacionais, mas com um universalismo 

subdesenvolvido dada a persistência de esquemas ocupacionais e a promiscuidade 

entre público e privado; a importância da família funcionando como rede de 

protecção, patente na manutenção da família alargada, no baixo nível de emprego 

das mulheres e no subdesenvolvimento dos serviços sociais; a existência de 

misturas altamente colusivas entre Estado, família, Igreja, organizações de caridade 

e, por vezes, uma mistura altamente promíscua entre actores e instituições públicos 

e não públicos; particularismo e clientelismo resultante do baixo grau de 

penetração do Estado nas instituições de bem-estar e da incapacidade de 

modernização da administração pública, em termos weberianos, antes da expansão 

massiva dos programas de bem-estar.” (Santos e Ferreira, 2002: 192). 

 

2.4. A primeira dúvida: “Estado-Providência português ou Quase-Estado 

Providência português?” 

De acordo com o que acabamos de explicitar, constatamos que existem autores para 

os quais se pode falar da existência de um Estado-Providência português. No 

entanto, Boaventura de Sousa Santos e Sílvia Ferreira partilham de uma 

perspectiva diferente. 

Para estes autores, “A análise e avaliação do Estado-Providência português deve 

ser feita à luz das características geralmente atribuídas ao Estado-Providência.” 

(Santos e Ferreira, 2002: 185). São quatro os elementos estruturais que estão na 

base do desenvolvimento desta forma política na Europa. Eles são: 

 a existência de um pacto social entre capital e trabalho sob a alçada do 

Estado; 
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 a existência de uma relação sustentada, ainda que tensa, entre duas tarefas 

do Estado: a promoção da acumulação capitalista e do crescimento 

económico e a salvaguarda da legitimação; 

 a observância de um elevado nível de despesas na área social; 

 a existência de uma burocracia estatal que tenha internalizado os direitos 

sociais dos cidadãos como verdadeiros direitos e não como benevolência 

estatal. 

No que diz respeito ao primeiro, a situação política portuguesa do pós-Segunda 

Guerra Mundial não permitiu que se verificasse o surgimento de tal cenário até à 

integração do nosso país na ex-Comunidade Económica Europeia, em 1986. No 

entanto, devemos ter em atenção que os primeiros passos já haviam começado com 

a Constituição Política de 1976. 

Quanto à relação sustentada, ainda que tensa, entre duas tarefas do Estado: a 

promoção da acumulação capitalista e do crescimento económico e a salvaguarda da 

legitimação, também esta só se tornou uma realidade com a adesão de Portugal à 

organização internacional supracitada. Na verdade, é nesta altura que se começa a 

verificar o declínio do Estado paralelo formado em anos anteriores, sendo este 

processo acelerado pela estabilidade governamental então conseguida, pelo impacto 

da entrada de fundos estruturais e de fundos de coesão e também por algumas 

mudanças tornadas realidade pela negociação colectiva. Para esta última situação 

contribuiu a Segurança Social. No entanto, devemos ter presente que a política de 

concertação, ao sedimentar-se nas políticas de reestruturação, na estabilidade dos 

postos de trabalho e na moderação salarial, implicou o aprofundamento da 

segmentação do mercado laboral. 

Reportando-nos agora ao terceiro elemento estrutural elencado, a observância de 

um elevado nível de despesas na área social, aquilo a que se tem assistido no nosso 

país é ao baixo grau de despesas direccionadas para o consumo social, situação que 

se agrava com o facto de que estas políticas se demonstrarem ineficazes na 

prevenção ou erradicação da pobreza e das exclusões. Na verdade, é da sociedade 

civil que partem muitas vezes algumas das iniciativas que têm por objectivo 

complementar, ou mesmo colmatar, algumas das ineficazes e ineficientes políticas 

sociais do Estado. 
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Por último, e quanto ao quarto elemento estrutural - a existência de uma 

burocracia estatal que tenha internalizado os direitos sociais dos cidadãos como 

verdadeiros direitos e não como benevolência estatal –, o nosso país ainda se 

encontra longe, em algumas áreas, do modelo europeu da burocracia social. De 

facto, a Revolução de 25 de Abril ao ter deixado a administração estatal 

relativamente intocada, permitiu que a ideologia autoritária e assistencialista do 

Estado Novo se infiltrasse na administração de um Estado democrático, com efeitos 

na relação que se estabelece entre as instituições estatais e os cidadãos e na 

percepção das prestações sociais como direitos. 

“À luz da discussão precedente podemos concluir que os atributos do Estado 

português estão aquém dos do Estado-Providência. O Estado português é ainda um 

quase-Estado-Providência, que se consolidou num período de crise política e 

económica do modelo em que se inspirou.” (Santos e Ferreira, 2002: 191), o modelo 

de política global denominado modelo social europeu. 

 

2.5. A segunda dúvida: “Estado-Providência português, integração no 

modelo de Estado-Providência do Sul da Europa?” 

Mais uma vez reportamo-nos à perspectiva de Boaventura de Sousa Santos e de 

Sílvia Ferreira, que contraste um pouco com a de Maurizio Ferrera. De facto, 

Pedro Hespanha, embora reportando-se apenas ao primeiro autor, afirma que “(...) 

[recentemente], Boaventura Santos rectificou, para o caso português, [os] (...) 

elementos pretensamente caracterizadores do modelo social sul-europeu, sem ter, 

no entanto rejeitado a validade geral do modelo” (Hespanha, 2005: 191). 

De acordo com os dois primeiros autores referenciados no parágrafo anterior, a 

proposta de Maurizio Ferrera adequa-se ao caso português em alguns aspectos. 

Porém, é possível observar no sistema de protecção social português algumas 

diferenças em relação aos restantes países que ele estudou.  

Apesar de Portugal - tal como Espanha, Itália e Grécia - deter um sistema de 

segurança social que se baseia num modelo de seguro social obrigatório que 

protege essencialmente aqueles que trabalham, em que as pensões constituem o 

núcleo desse sistema, em que é se verifica uma mescla entre o público e o privado 

num sistema de saúde que se diz universal e em que essa mistura pode ser 
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constatada na área da acção social, contudo este possui características que o 

distanciam dos referidos países. São elas: 

 existe um regime de prestações sociais geral, o que o aproxima em termos 

de integração do modelo de Estado-Providência escandinavo ou social 

democrata; 

 existe um elevado grau de integração na área das prestações e um elevado 

nível de integração orgânica, pois as diversas áreas do sistema (regimes 

contributivos, regimes não contributivos e acção social) coexistem nas 

mesmas estruturas institucionais; 

 o sistema de segurança social direcciona a protecção para quem está 

integrado no mercado laboral, no entanto constata-se uma nivelação por 

baixo da maioria dos seus beneficiários; 

 o nosso país é de entre os outros países europeus aquele que possui a maior 

percentagem de idosos pobres e estes são, de facto, o grupo em que é maior 

a incidência da pobreza; 

 Portugal tem uma taxa de desemprego exemplar quando comparada com ou 

outros países da Europa, contudo possui uma grande quantidade de 

trabalhadores pobres, o que faz com que nos afastemos dos outros países do 

Sul da Europa e nos aproximemos dos países com Estados-Providência 

liberais; 

 quanto à família, o nosso país parece apresentar algumas particularidades, 

muito em especial no que se refere à participação da mulher no mercado de 

trabalho e à falta de estruturas oficiais de apoio à família. (Santos e Ferreira, 

2002). 

 

2.6. O desemprego e a criação do possível mecanismo para o combater à 

escala europeia 

No início dos anos noventa, vivia-se nos diversos países que constituem a União 

Europeia uma crise económica, política e social generalizada. No que diz respeito ao 

domínio do emprego, “o impacto de diversas crises a partir dos anos 70 dera lugar a 
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uma reestruturação das economias que custou a destruição de um número elevado 

de postos de trabalho, a mundialização dos mercados dera lugar a uma 

reorganização dos sistemas produtivos das empresas no sentido de os tornar cada 

vez menos dependentes da força de trabalho e as necessidades da concorrência 

deram lugar a uma flexibilização das relações laborais que tornou os empregos cada 

vez mais instáveis.” (Hespanha e Valadas, 2002: 133). Perante um contexto como 

este, o problema do desemprego tornou-se numa preocupação maior para os 

diversos governos e para as organizações internacionais, dadas as suas implicações 

económicas, políticas e sociais. 

Tal como referido anteriormente, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional e a União Europeia foram três instituições internacionais que 

procuraram intervir no rumo das políticas sociais. Contudo, e dado o nosso 

interesse em reportarmo-nos à realidade europeia, e mais especificamente à 

realidade portuguesa, iremos centrar a nossa exposição numa das entidades 

referidas – a União Europeia – e numa outra – a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE). Esta opção advém do facto de que 

pretendemos abordar a Estratégia Europeia para o Emprego (EEE) e o nosso 

Plano Nacional para o Emprego (PNE), sendo que a OCDE em muito contribuiu 

para a formulação da primeira. 

a) A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

Aquilo que se verificou durante um longo período de tempo foi à resistência da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico em aprofundar as 

políticas sociais. Esta resistência provinha do facto de que esta instituição 

supranacional seguia as orientações do Fundo Monetário Internacional no 

pressuposto de que as preocupações sociais só interessam verdadeiramente 

enquanto se configuram como uma ajuda ou um entrave ao crescimento económico. 

No entanto, só a partir de 1980 é que a OCDE tornou como sua doutrina oficial a 

intervenção no campo das políticas sociais, após a Direcção de Educação, Emprego, 

Trabalho e Assuntos Socias ter concluído que as políticas sociais em muitos países 

se apresentam como obstáculos ao crescimento. 

Uma vez que nos anos 90 a generalidade dos seus Estados-membros se 

encontravam perante a ameaça persistente de um desemprego estrutural, ela vê-se 

forçada a recomendar-lhes todo um conjunto de medidas que visavam facilitar a 
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adaptação das economias e das sociedades aos novos desafios dos mercados de 

trabalho. Desta forma, e com o intuito de ver reduzidas as taxas de desemprego, ela 

recomenda que se proceda à “promoção da empregabilidade [das] (...) mulheres, 

[dos] (...) jovens e [dos] (...) trabalhadores cujas qualificações se tornaram 

obsoletas, através de um acompanhamento personalizado para a procura de 

emprego ou da criação de incentivos à sua contratação. Complementarmente, 

advoga (...) uma estratégia global de formação ao longo da vida, mediante a criação 

de incentivos que estimulem, por um lado, as empresas a recrutar e a investir na 

formação de trabalhadores menos qualificados e, por outro lado, os trabalhadores a 

aceitar os empregos disponíveis e a investir na construção equilibrada do seu 

percurso profissional.” (Hespanha e Valadas, 2002: 136). No que se refere às 

políticas compensatórias para a protecção no desemprego, a OCDE tem defendido a 

sua substituição por medidas activas de criação de emprego e por uma abordagem 

precoce do desemprego. 

b) A União Europeia 

Foi longo o percurso percorrido para que os países membros da União Europeia 

procedessem à elaboração de uma política de emprego à escala europeia. Dele fazem 

parte os seguintes documentos, que se constituíram como marcos históricos: o 

Tratado de Maastricht, o Livro Branco Sobre Crescimento, Competitividade e 

Emprego, o Tratado de Amesterdão e o Conselho Europeu Extraordinário de 

Luxemburgo sobre o Emprego. 

Centrando a nossa atenção neste último, o qual se apresenta como sendo uma 

evolução dos outros, este documento tornou-se um marco decisivo “porque, a partir 

dele, o combate ao desemprego passa a ser visto como uma dimensão essencial na 

construção europeia e, também, porque ele desencadeou uma estratégia inovadora 

que, por um lado, pressupõe a introdução de políticas e objectivos comuns e, por 

outro lado, deixa espaço à especificidade de cada sistema nacional de emprego e às 

políticas nacionais” (Hespanha e Valadas, 2002: 140). 

Na realidade, e no âmbito de uma estratégia comum de combate ao desemprego, é a 

partir deste momento que os diversos Estados-membros da União Europeia se 

comprometem a criar Planos Nacionais de Acção para o Emprego. Estes devem 

conter todo um conjunto de directrizes comuns que se reportam a quatro 

áreas/pilares de intervenção: empregabilidade, empresarialidade, adaptabilidade e 
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igualdade. No entanto, reconhece-se que cada país pode criar as suas soluções e 

definir as suas prioridades dado os diferentes contextos económicos e sociais que 

caracterizam cada um. 

c) O Plano Nacional de Emprego 2005-2008 português 

Como se pode ler no documento que enforma o nosso Plano Nacional de Emprego 

(PNE), “O sistema de emprego português está hoje confrontado com um conjunto 

de desafios que cruzam aspectos conjunturais relacionados com a evolução recente 

do mercado de trabalho e da economia portuguesa, com aspectos de natureza 

estrutural, que dificultam por sua vez a superação da situação conjuntural vivida 

nos últimos anos. O PNE 2005-2008, inserido por sua vez no Plano Nacional de 

Acção para o Crescimento e o Emprego, visa enfrentar, de modo integrado e 

coerente com as políticas macro e microeconómicas, quer as dificuldades 

conjunturais dos pais, quer os constrangimentos de natureza estrutural que 

cerceiam o desenvolvimento do sistema de emprego e, nesse sentido, o 

desenvolvimento do país.” (PNE, 2005: 18). 

De acordo com o mesmo documento, são cinco os desafios que se colocam ao país: 

 promover a criação de emprego, prevenir e combater o desemprego; 

 gerir de forma preventiva e precoce, intervindo numa lógica de 

proximidade, os processos de reestruturação e deslocalização empresarial; 

 promover a flexibilidade com segurança no emprego; 

 reforçar a educação e qualificação da população portuguesa; 

 modernizar o sistema de protecção social. (PNE, 2005: 18-19). 

Quanto às políticas de igualdade de oportunidades para todos e de igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres, elas assumem uma dimensão transversal a 

todas as directrizes. 

Com o intuito de atingir as principais metas, o documento elenca instrumentos, que 

se consideram nucleares para o sucesso da estratégia definida. De entre os desafios 

já referidos, apenas nos debruçaremos na exposição de alguns dos instrumentos que 

se reportam directamente ao domínio do emprego. 
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No que diz respeito ao primeiro desafio, o PNE 2005-2008 apresenta os seguintes 

instrumentos: 

 quatro tipos de Programas Gerais, no âmbito das políticas activas de 

emprego: Programa de Estímulo à Criação do Próprio Emprego, Programa 

de Estímulo à Criação de Emprego por Conta de Outrem, Programa de 

Estímulo ao Ajustamento entre Oferta e Procura de Emprego, Programa de 

Estímulo à Procura de Emprego; 

 Programas de Emprego Específicos para desempregados, os quais visam 

determinados segmentos da população: jovens, activos, seniores, diplomados 

do ensino superior, grupos desfavorecidos, pessoas com deficiência e 

imigrantes; 

 Programas de Estágios Profissionais; 

 Micro-crédito, desenvolvendo-o como um dispositivo de combate à pobreza; 

 Programa de Modernização do Serviço Público de Emprego; 

 Programa de Intervenção para as Entidades Empregadoras; 

 Majoramento para Apoios Financeiros previstos nas medidas activas de 

política de emprego para as profissões significativamente marcadas por 

discriminação de género. 

No âmbito do terceiro desafio - promover a flexibilidade com segurança no 

emprego - temos: Reforma das relações laborais, visando estimular a contratação 

colectiva; Promoção do diálogo social e negociação colectiva. (PNE, 2005: 23-24). 

 

2.7. A protecção no desemprego em Portugal 

Para que possamos perceber a evolução da legislação relacionada com a protecção 

no desemprego, pensamos ser importante procedermos a uma explicitação 

individualizada dos principais elementos que caracterizam cada um dos Decretos-

Lei que a ela se referem, nomeadamente os Decretos-Lei nº 119/99 de 14 de Abril, 

o nº 84/2003 de 24 de Abril e o nº 220/2006 de 3 de Novembro. 

 - 37 - 



a) Decreto-Lei n.º 119/99 de 14 de Abril 

Em 1999, embora Portugal não se incluísse nos países com maior nível de 

desemprego na Europa, o Estado procurou combatê-lo. Neste documento são 

enunciadas as seguintes estratégias de protecção social no desemprego: 

 aumento da duração da concessão da prestação de desemprego através do 

acréscimo ao período inerente à idade do beneficiário daquele que decorre 

da bonificação por extensão da carreira contributiva; 

 consolidação das situações de suspensão da concessão das prestações 

aquando de novo exercício de actividade ou acção de formação; 

 mantém-se no âmbito da cessação do contrato de trabalho por mútuo 

acordo, desde que relacionada com um processo de redução de efectivos por 

motivo de reestruturação, viabilização ou recuperação da empresa ou outros 

motivos que permitam o recurso ao despedimento colectivo, para efeito de 

caracterização do desemprego como involuntário; 

 procedeu-se à regulamentação da antecipação da idade de acesso à pensão de 

velhice, mantendo-se o regime anterior aos 60 anos e prevendo também a 

antecipação para os 55 anos; 

 o regime de protecção no desemprego integrou uma nova medida: subsídio 

de desemprego parcial. 

b) Decreto-Lei n.º 84/2003 de 24 de Abril 

Em 2003, decorrente de uma conjuntura internacional marcada por uma 

desaceleração económica do mercado de trabalho, assiste-se em Portugal a um 

significativo aumento do fenómeno do desemprego. No decreto-lei referido são 

enunciadas as seguintes estratégias: 

 flexibilização do acesso aos diferentes tipos de subsídio (subsídio de 

desemprego, subsídio provisório de desemprego e subsídio social provisório 

de desemprego); 
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 melhoria dos montantes do subsídio de desemprego parcial e das prestações 

de desemprego para os beneficiários integrados em agregados familiares 

com rendimentos mais reduzidos; 

 possibilita-se o acesso a uma pensão de velhice antecipada aos 

desempregados que, a partir dos 58 anos, reúnam determinadas condições, 

não sendo estabelecido qualquer factor de redução para a fixação do valor 

dessa pensão; 

 são tidos em consideração os encargos resultantes da frequência de 

equipamentos e serviços cuja natureza e função têm um papel primordial no 

bem-estar e desenvolvimento sócio-económico das crianças, podendo ser 

atribuída uma prestação pecuniária, de carácter eventual, por forma a 

manter o acesso a estas respostas sociais. 

c) Decreto-Lei n.º 220/2006 de 3 de Novembro 

Dada a necessidade de sustentar a elevação das taxas de emprego e a manutenção 

de taxas de desemprego estrutural reduzidas e dado que o ciclo de deterioração das 

qualificações é substancialmente mais acelerado, o nosso regime de protecção social 

aponta as seguintes estratégias de protecção no desemprego: 

 reforço do papel dos centros de emprego no acompanhamento 

personalizado dos beneficiários das prestações de desemprego visando a sua 

rápida inserção no mercado de trabalho; 

 estabelecimento de um conjunto de medidas ao nível operativo que têm 

como objectivo a promoção de um serviço personalizado de 

acompanhamento aos beneficiários das prestações de desemprego; 

 introdução de um conjunto de medidas que visam a activação dos 

beneficiários, as quais se traduzem numa maior exigência no modo como é 

efectivada a disponibilidade dos beneficiários das prestações de desemprego 

no sentido de promoverem esforços de procura activa e contribuírem 

empenhadamente na melhoria das suas condições de empregabilidade; 

 clarificação do conceito de emprego conveniente, delimitando com maior 

precisão e clareza as situações em que são admitidas as recusas a ofertas de 
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emprego ou outras intervenções postas à disposição dos beneficiários pelos 

serviços públicos de emprego; 

 promoção de uma maior articulação entre os serviços de emprego e os da 

segurança social; 

 introdução de regras no sentido de alargar o prazo de suspensão das 

prestações de desemprego por exercício de actividade profissional; 

 reforço do princípio da contributividade daqueles que recebem as prestações 

de desemprego; 

 Alteração das regras respeitantes ao período de concessão das prestações de 

desemprego, que passa a ser calculado tendo em conta, não só a idade do 

beneficiário, como também a carreira contributiva verificada desde a última 

situação de desemprego; 

 alteração das regras de acesso à pensão antecipada após desemprego, 

procurando incentivar a permanência dos trabalhadores na vida activa; 

 Criação de mecanismos que visam introduzir maior facilidade, flexibilidade 

e comodidade dos beneficiários com os serviços (exemplo: Internet). 

d) Análise da evolução da protecção no desemprego 

Após a análise individualizada de cada um dos documentos, e de acordo com o que 

nos propusemos realizar, apresentamos aqui algumas das conclusões a que 

chegamos. Antes de as começarmos a enumerar, gostaríamos de dizer que nos 

reportamos essencialmente à exemplificação de cada uma delas recorrendo ao 

último documento analisado. 

Em momentos em que a taxa de desemprego se torna problemática, constatamos 

que: 

 o Estado adopta uma política de maior controlo sobre os desempregados, no 

sentido de, por exemplo, evitar que aqueles que estão a receber prestações 

de desemprego possam estar ao mesmo tempo a trabalhar – indicador: 

“promoção de uma maior articulação entre os serviços de emprego e os da 

segurança social”; 
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 ao mesmo tempo que existe uma maior preocupação com o 

acompanhamento personalizado dos desempregados – indicador: “o reforço 

do papel dos centros de emprego no acompanhamento personalizado dos 

beneficiários das prestações de desemprego visando a sua rápida inserção no 

mercado de trabalho”, surge igualmente a preocupação em controlar melhor 

as situações que podem levar à atribuição de prestações de desemprego a 

indivíduos que não o merecem – indicador: “clarificação do conceito de 

emprego conveniente”; 

 existe uma intenção de promover a estadia dos sujeitos no mercado laboral 

por um período de tempo maior – indicador: “alteração das regras de acesso 

à pensão antecipada após desemprego, procurando incentivar a permanência 

dos trabalhadores na vida activa” 

 o Estado espera que os sujeitos adoptem uma postura activa no que 

concerne à sua integração no mercado de trabalho – indicador: “introdução 

de um conjunto de medidas que visam a activação dos beneficiários”. 

 

 

3. Para uma Psico-Sociologia do Desemprego 

O exercício de uma actividade remunerada é a fonte a partir da qual uma vasta 

maioria de indivíduos consegue adquirir os recursos para satisfazer as suas 

necessidades elementares. Simultaneamente, o trabalho é também um mecanismo 

gerador de inter-relações e solidariedades que desencadeiam sentimentos de 

pertença e um dos campos privilegiados da produção de um determinado estatuto 

social. Ora, o surgimento de novas formas de trabalho precário e o aumento do 

desemprego parecem ser indicadores da desagregação de sociedade salarial que 

conduzem à perda de um conjunto importante de referências. 

De acordo com Castel (1999), as transformações ocorridas no mundo do trabalho 

geram três grandes modalidades de relacionamento com o emprego, que 

correspondem a modos de socialização também distintos: “o emprego estável, que 

contribui para a integração dos indivíduos pelo trabalho (…); o emprego precário, 

que corresponde a uma zona de vulnerabilidade social em que o recurso à 
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assistência pontual ou crónica reveste diferentes formas; por fim, a perda do emprego, 

intermitente ou definitiva, que conduz a uma ruptura progressiva dos laços 

socialmente estruturantes, termo de um processo de desfiliação” (Clavel, 2004: 68). 

O tipo de vínculo laboral estabelecido tem tendência a ser cada vez mais próximo 

da precariedade. Esta situação deve-se à actuação das empresas que agem num 

contexto incerto e que conduz à necessidade de flexibilizar a utilização da mão-de-

obra em função das necessidades do mercado, mas também por acção do Estado que 

legitima juridicamente a desregulamentação desse mesmo mercado de trabalho. 

O volume de desemprego tem aumentado desde o fim da década de 90 até aos dias 

de hoje. A composição desse volume de desemprego é bastante diferenciada e, sob o 

prisma reinserção profissional, poderá traduzir a existência de um de desemprego a 

duas velocidades: o desemprego de transição e o desemprego de exclusão (Clavel, 

2004: 71). De acordo com Clavel, o desemprego de transição traduz-se por uma 

rápida passagem pela situação de desemprego. Trata-se de uma situação em que o 

tempo de afastamento do mercado de trabalho é suficientemente curto para não 

comprometer as possibilidades de reinserção. Contudo, esta situação também 

poderá durar indefinidamente, corporizando uma precariedade crónica. O 

desemprego de exclusão assinala “uma ruptura progressiva, até mesmo definitiva, 

com o mundo do trabalho e com os modos de socialização que esta último 

estrutura: a instalação na precariedade induz um duplo movimento de 

desconstrução e de reconstrução sociais e subjectivas de uma identidade 

estruturada por uma lógica de sobrevivência material e psicológica” (Clavel, 2004: 

72). 

Gallie e Paugam (2000), num estudo comparativo entre oito países europeus, 

procurando discernir diferenças e pontos de contacto entre a experiência do 

desemprego, constatam que existem diferenças assinaláveis entre os países 

membros da União Europeia. No entender dos autores, essas diferenças reforçam a 

necessidade de analisar o desemprego como um fenómeno heterogéneo, que tem 

lugar num determinado contexto económico, social e político e que, nesse sentido, 

apresenta dinâmicas distintas em função da conjuntura nacional em que nos 

encontramos. Com vista à operacionalização da análise comparativa a que se 

propõem, os autores consideram três grandes níveis de análise: formas de 

intervenção do Estado; nível de estabilidade e integração proporcionado pelas 
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estruturas familiares e o padrão de desenvolvimento económico experiência nesses 

países. 

As formas de intervenção estatais encontram-se imbricadas na conceptualização de 

regimes de bem-estar. Quando se referem a um regime de bem-estar, os autores 

utilizam uma noção de banda larga que compreende um “sistema público de 

regulação que visa a protecção social dos indivíduos e a manutenção da coesão 

social, através de uma intervenção sustentada em medidas legais e na distribuição 

de recursos nas esferas económica, doméstica e comunitária” (Gallie; Paugam, 2000: 

3-4). Ao considerarem esta variável, os autores postulam que o grau de cobertura e 

suporte oferecido pelo Estado em situação de desemprego poderá condicionar a 

experiência de desemprego em si. A operacionalização desta variável realiza-se a 

três níveis de análise: grau de cobertura e nível de compensação das prestações 

sociais e políticas activas de emprego. Deste modo, é possível distinguir quatro 

tipos de regimes de bem-estar, na sua ligação com o fenómeno de desemprego: 

regime sub-protectivo; regime liberal/minimal; regime centrado no emprego e 

regime universalístico (Gallie; Paugam, 2000: 5-7). 

Ao considerarem o papel que a família poderá desempenhar no impacto das 

experiências de desemprego, o primeiro factor que os autores destacam é o grau de 

estabilidade da família como instituição. Para aferirem essa situação, os autores têm 

em linha de conta indicadores tradicionalmente utilizados, como as taxas de 

casamento, divórcios e o número de filhos fora do casamento. Este nível de análise 

é complementado com uma análise sobre as responsabilidades da família para com 

filhos mais velhos e o tempo de permanência em casa dos pais. Assim, é possível 

detectar três modelos de residência familiar: modelo de dependência extensiva; 

modelo de relativa autonomia intergerações e um modelo da avançada autonomia 

intergeracional. 

No que concerne ao papel do mercado, o estudo referido sustenta que a experiência 

e o sentido que o desemprego assume se encontram muito ligados ao padrão de 

desenvolvimento económico evidenciado e à sua proximidade ou distância face à as 

sociedades industrializadas e assalariadas. 

No caso dos países europeus (França, Itália; Alemanha), é possível identificar 

algumas tendências que espelham, em certa medida, algumas das ocorrências em 

Portugal. Concretamente, a emergência (e progressiva afirmação quantitativa) da 
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categoria desempregado de longa duração. Tal como nota Guimarães, esta categoria 

face à noção tradicional de desemprego (se nos reportarmos à era fordista), encerra 

um paradoxo, “o desemprego deixava de ser codificado como a privação 

involuntária e ocasional do trabalho (e, como tal, juridicamente reconhecido e 

estatisticamente mensurado) e passara a adquirir um carácter de extraordinária 

permanência” (Guimarães, 2002: 107). Note-se que até então, o desemprego 

caracterizava-se por ser de cariz ocasional (e nesse sentido, o desempregado era 

encarado como preguiçoso, ocioso, fraco ou ineficiente) e involuntário (portanto, a 

“a privação do trabalho era «sofrida» pelo indivíduo que, deste modo, se 

diferenciava do trabalhador «indisciplinado», «instável» e irresponsável» que era, 

por isso mesmo, o agente último da sua própria exclusão” (Guimarães, 2002: 107)). 

Deste modo, “o reconhecimento social da legitimidade da situação de desemprego – 

definida como fenómeno transitório e involuntário – não punha em risco qualquer 

dos componentes normativos centrais à ética do trabalho como valor” (Guimarães, 

2002: 107). 

Se o trabalho influencia esferas diversas da vida do sujeito, a privação do mesmo 

terá de ter efeitos a níveis distintos. Assim, o desemprego poderá acarretar: 

 Empobrecimento – motivado pela perda do salário e podendo gerar 

situações de precariedade económica e sobreendividamento. 

 Sentimento de Insegurança – gerado pela impossibilidade de traçar planos 

de médio/longo prazo com uma probabilidade média de concretização. 

 Desestruturação da personalidade no tempo e no espaço – o espaço tende a 

confinar-se ao domínio doméstico e o uso do tempo sofre uma drástica 

mudança. 

 Perda de estatuto social – o reconhecimento social de que gozava altera-se e 

podem gerar-se sentimentos de inutilidade social11. 

 Quebra das relações de sociabilidade. 

                                                 
11 De acordo com Gallie e Paugam (2000), quando o estatuto social dos indivíduos depende, em primeira 
instância, da sua participação no sistema económico de produção e de trocas da sua sociedade, existe uma 
elevada probabilidade de o desemprego conduzir à perda desse estatuto e à constituição de um 
sentimento de fracasso, especialmente se essa situação se prolongar no tempo. 
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A pesquisa de Paugam sobre os processos de desqualificação social ocorre sob o 

cenário da nova pobreza, que aponta para “a degradação do mercado de trabalho 

com a multiplicação de empregos instáveis e o forte crescimento do desemprego de 

longa duração, mas também para o enfraquecimento dos laços sociais, cujos 

principais sintomas são o aumento das rupturas conjugais e o declínio das 

solidariedades de classe e de proximidade” (Paugam, 2003: 13). Há um 

distanciamento do mundo do trabalho que é comum a um número dilatado de 

sujeitos e que “é acompanhado, em muitos deles, por um afastamento da vida social, 

por uma crise de identidade, por problemas de saúde (depressão) e, em certos casos, 

por uma ruptura familiar” (Paugam, 2003: 13). Esta situação conduz as pessoas a 

estabelecerem uma relação com os serviços de acção social, para obterem ajudas 

financeiras. Contudo a circunscrição dos horizontes de expectativas de emprego e a 

acumulação de negativo sentimento de inutilidade, poderá levar os indivíduos a 

romperem totalmente com a sociedade. 

Para explicar o processo de desclassificação social, o autor operacionaliza três fases: 

a fase da fragilidade que “corresponde à provação provocada pelas desclassificação 

social ou pelas dificuldades de inserção profissional” (Paugam, 2003: 14); a fase da 

dependência que se relaciona com “tomada a cargo regular das dificuldades pelos 

serviços de acção social” (Paugam, 2003: 15); a terceira fase é “caracterizada pela 

ruptura do laço social, em particular quando as ajudas cessam e as pessoas que 

passam por essa experiência são confrontadas com uma acumulação de debilidades” 

(Paugam, 2003: 15).  

No entender de Paugam, há um conjunto alargado de situações (desemprego, perda 

de alojamento, dificuldades de inserção social, etc) que poderá conduzir os sujeitos a 

experimentarem uma sensação de desclassificação social, ou seja, a “estar numa 

situação socialmente inferior àquela que conheceram anteriormente” (Paugam, 

2003: 15). Esta fase de fragilidade corresponde, nas palavras do autor, “à 

aprendizagem da desqualificação social” (Paugam, 2003: 15). No caso, estes 

indivíduos tendem a entender a sua entrada nas redes de apoio social como “uma 

renúncia a um verdadeiro estatuto social e como a perda progressiva da dignidade” 

(Paugam, 2003: 16). Para esta população, a integração social relaciona-se 

intimamente com a inserção profissional, pelo que há uma recusa em permanecer 

indefinidamente como inactivos e uma tentativa de accionar a identidade 

profissional, regressando ao mercado de trabalho. Esta situação pode ser entendida 
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se encararmos a actividade profissional para além das contrapartidas salariais e 

constatarmos que essa é a modalidade referencial a partir da qual os adultos 

estruturam cronologicamente o dia, mantêm níveis de actividade regulares, 

estabelecem relações de sociabilidade, etc. Então, “com a perda do emprego, o 

trabalhador não perde somente o seu salário, perde o seu estatuto de trabalhador, a 

sua organização do tempo e do espaço, a sua sociabilidade no café, as suas relações 

com os companheiros no final do dia de trabalho” (Paugam, 2003: 16). Deste modo, 

o espaço de interacção do sujeito desempregado tende restringir-se ao espaço 

familiar e ao lar, onde se encontra protegido do olhar sentencioso do outro. Não 

raras vezes, também a relação no seio familiar tende a ser negativamente afectada e, 

nesse caso, a desqualificação social alia-se à desestruturação familiar. Deste modo, 

Paugam conclui, que nessa situação, “o desempregado perde rapidamente os seus 

principais pontos de referência e experimenta uma crise profunda de identidade”. 

O prolongamento da fase de fragilidade poderá desembocar numa situação de 

dependência. Na base desta transformação, está a aceitação da “ideia de serem 

dependentes e de manterem relações regulares com os serviços de acção social para 

obterem uma garantia de rendimento e ajudas diversas, porque lhes é impossível 

proceder de outra maneira “(Paugam, 2003: 17). Neste momento inicia-se, aquilo 

que o autor designa de, outra carreira, que pressupõe um contacto regular com os 

trabalhadores sociais e portanto a interiorização e aprendizagem de papéis sociais 

que vão ao encontro das expectativas dos técnicos sociais, mas também a 

justificação e racionalização da mudança de estatuto por parte do sujeito. Através 

da sua pesquisa, Paugam constata que “aqueles que fazem a experiência da 

dependência procuram compensações para os seus fracassos fazendo valer a sua 

identidade parental, a sua capacidade para gerir o lar, para exercer diversas 

actividades junto da sua vizinhança” (Paugam, 2003: 18). Contudo, os montantes 

das prestações sociais são insuficientes para fazer face a um conjunto alargado de 

despesas, pelo que estes sujeitos experimentam situações de privação e também de 

endividamento.  

A última fase do processo de desqualificação social é protagonizada pela ruptura, 

“produto de uma acumulação de fracassos que conduziu a uma forte 

marginalização” (Paugam, 2003: 18). Normalmente, são situações particularmente 

notadas nos casos de sem-abrigo. 
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Tal como Paugam preconiza, “estudar a desqualificação social ou, por outras 

palavras, o descrédito daqueles de quem se pode dizer, numa primeira aproximação, 

que não participam plenamente na vida económica e social, é estudar a diversidade 

dos estatutos que os caracterizam, as identidades pessoais, quer dizer, os 

sentimentos subjectivos da própria situação que vivem no decurso de várias 

experiências sociais e, enfim, as relações sociais que mantêm entre si e com os 

outros” (Paugam, 2003: 24-25). 

 

 

4. Modelos de Tomada de Decisão 

4.1. Modelos Cognitivistas e Modelos Organizadores do Pensamento 

Os modelos de tomada de decisão fundamentam-se, tradicionalmente, numa 

orientação cognitivista que procura objectivar o processo de tomada de decisão ao 

longo de sucessivas etapas. O ponto de partida é um problema que requer uma 

acção resolutiva. O problema pode estar bem definido ou sofrer de um défice de 

definição em qualquer um dos elementos principais: objectivos, alternativas e 

informação (Maule e Svenson, 1993). 

Influenciado pelo modelo heurístico, a “teoria dos modelos organizadores do 

pensamento” constitui-se como um referencial teórico-metodológico, que mergulha 

as suas raízes no “paradigma da complexidade”. Um modelo é definido como: “o 

conjunto de representações que o sujeito realiza a partir de uma situação 

determinada, constituído pelos elementos que abstrai e retém como significativos 

entre todos os possíveis, aqueles que imagina ou infere como necessários, os 

significados e as implicações que lhes atribui, e as relações que estabelece entre 

todos eles. Os modelos organizadores do pensamento constituem aquilo que é tido 

por cada sujeito como a realidade, a partir da qual elabora pautas de conduta, 

explicações ou teorias” (Arantes, 2000:142). 

Os modelos são elaborados na interacção do indivíduo com o meio, que actua como 

um regulador da actividade cognitiva. O sujeito – activo nesse processo – assimila 

os dados de uma situação concreta e atribui-lhes um significado e uma função, 

construindo um modelo para explicar a situação. Os elementos de um modelo 
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organizador têm a sua origem nas abstracções que o sujeito faz dos factos 

observáveis, nas inferências que faz sobre a situação com as quais se depara ou, 

ainda, na invenção de outros dados, em função da necessidade de compreensão da 

situação observada. Os modelos organizadores não cumprem só a função de servir 

de base para a explicação de factos; servem também de ponto de partida para a 

acção, já que esta não tem como base a realidade, mas o que cada um acredita que é 

a realidade. 

 

4.2. Os modelos de escolha racional: o que nos diz a Economia 

Os modelos de escolha racional têm por base o objectivo da maximização da 

utilidade. No entanto, cada vez mais a economia e os investigadores sociais se 

questionam sobre se existe algo mais do que o simples cálculo interesseiro nas 

escolhas dos actores sociais (maximização do bem-estar individual), i.e., se a 

racionalidade económica é o único mecanismo de escolha individual e social ou se 

interferem nos mecanismos de escolha dos sujeitos, outras regras de 

comportamento (outras racionalidades). Isto porque, diferentes experiências 

laboratoriais têm alertado os teóricos e os decisores para a presença dominante de 

outras regras, nomeadamente regras de equidade, no campo das escolhas e dos 

critérios de decisão usados pelos actores sociais12. Modelos como o de Frey (1997), 

que concilia trabalhos de psicologia, de sociologia e de economia, fazem apelo às 

experiências de framing decisional, de enviesamentos da disponibilidade e da 

representatividade, dissonância cognitiva, racionalidade limitada, auto-

empenhamento, etc. Esta abordagem não elimina os modelos mais clássicos, mas 

permite perceber em que quadrantes predomina o efeito de preço e em que 

quadrantes predomina o crowding-out (por interferência do efeito motivacional)13. 

A introdução das metodologias experimentais na investigação em economia, tem 

permitido formular modelos que estudam o impacto da reciprocidade nos modelos 

de escolha: a estrutura das crenças afecta os padrões de reciprocidade, na medida em que 

influencia o sistema de expectativas que norteia as reacções de recompensa e de retaliação 

nas cadeias de reciprocação. Os trabalhos de economia experimental que lidam com 

esta questão têm vindo progressivamente a ocupar-se mais e mais das normas 

                                                 
12 Uma situação que tende a ser mais considerada actualmente é o papel das emoções na alocação/ 
afectação de recursos e nas escolhas distributivas. 
13 Ver também Frey (1994). 
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sociais, usando quase sempre os bens públicos como uma forma sucedânea de 

estudo, numa preocupação nítida com os grupos sociais e com as comunidades que 

produzem essas normas, como é o caso nas questões do emprego/ desemprego14. 

Em particular, pretende-se observar se o padrão de dádiva é igual, 

independentemente de quem é ajudado, no pressuposto de que, mesmo em 

enquadramentos de ditador, os níveis de dom são variáveis em função do receptor. 

A força do argumento da reciprocidade advém de estudos em que esta tese tanto 

parece explicar o igualitarismo como a oposição ao welfare state nas economias de 

mercado. Concretamente, esta dá conta de uma predisposição generalizada para 

desenvolver práticas igualitárias, mas não a todo o custo. 

Todas as políticas que recompensam os sujeitos, independentemente das suas 

contribuições são ressentidas pelos contribuintes e vistas por eles como não 

equitativas. Mas, sempre que as causas da pobreza não são atribuíveis ao próprio 

sujeito, isto é sempre que o locus de controlo é atirado para o exterior, encontram-se 

níveis elevados de apoio às políticas redistributivas. Um argumento de 

reciprocidade levará em linha de conta a transferência do locus de controlo para o 

exterior: em situações de crise os pobres são menos responsáveis pela sua situação, 

devendo por essa mesma razão ser ajudados. De facto, os argumentos usados contra 

o welfare raramente se situam ao nível do seu custo absoluto (o que é provado por 

apenas uma minoria pretender reduzir o montante dos benefícios) ou das fraudes 

que engendra, dependendo muito mais da questão dos sinais que envia, reforçando 

um modo de vida de dependência, laxismo e parasitismo e não sendo baseada numa 

lógica de valor e de merecimento. 

Este paralelismo pode ser transposto e estudado para a relação que se estabelece 

entre desempregado e agente de emprego, enquanto gestor de um bem público 

(instrumentos e medidas do Plano Nacional de Emprego), e para a percepção destes 

últimos face ao esforço dispendido pelos sujeitos desempregados na procura 

efectiva de emprego, nomeadamente, tendo em atenção o risco actual de 

deslegitimição do “estatuto de desempregado”. O presente investimento no reforço 

dos mecanismos de controlo dos benefícios sociais decorrentes do sistema de 

protecção no desemprego, é um exemplo de como poderão estar a ocorrer 

transformações nos padrões da reciprocidade. 

                                                 
14 Ver Bolton, G. e Ockenfels, A. (2000), Fehr et al (1998) e Pereira, P., Silva, N. e Silva, J. (2006). 
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Na análise económica, é ao modelo de “Job Search” que compete explicar a oferta 

individual de trabalho através de conceitos tais como o “salário de reserva”, ou seja, 

o salário mínimo a que os indivíduos estão dispostos a trabalhar15. Os modelos 

originais focaram a sua atenção sobre o seguinte problema: um trabalhador típico 

tem que encontrar emprego num mercado de trabalho descentralizado, o que implica 

que a informação sobre onde estão os empregos ou quais as remunerações que estes 

oferecem, é imperfeita; então, o nosso trabalhador tem que ir à procura dessa 

informação, tem que a adquirir para a poder avaliar e então decidir se está disposto a 

empregar-se e em que emprego; então, como se resolve o problema de procura de 

informação por parte do nosso trabalhador16. 

Portanto, a duração dos períodos de desemprego ou o salário que os trabalhadores 

venham a adquirir uma vez empregados, dependem deste processo, o qual é 

dispendioso e sequencial (exige tempo); e a duração dos períodos de desemprego ou 

o salário são variáveis aleatórias, cujas distribuições dependem das características do 

trabalhador e do seu contexto envolvente, as quais, directa ou indirectamente, 

determinam as condições para um trabalhador aceitar ou recusar um dado emprego. 

Ora, os apports trazidos à economia pelo domínio da experimentação podem ser 

introduzidos nos modelos de “Job Search” tradicionais, precisamente na medida em 

que oferecem novas pistas de análise para quais as condições que influenciam o 

processo de decisão dos trabalhadores (características individuais, normas sociais e 

contexto envolvente, relações entre os actores do mercado de trabalho e emprego, 

etc.). Sendo este um actor ainda jovem no palco da análise económica, pareceu-nos 

importante chamar a atenção para o potencial do seu contributo futuro para o 

campo da teoria da procura de emprego. 

 

4.3. A família como unidade de decisão: contributos da “Nova Sociologia 

Económica” 

A compreensão do funcionamento dos mercados de trabalho tem recebido 

contribuições interessantes da reflexão teórica suscitada pelos movimentos 

internacionais de pessoas. A crescente complexidade levantada pela intensificação 

                                                 
15 Ver Mortenson, T. (1986) para uma revisão ao estado da arte face aos modelos de procura de emprego. 
16 Motivo porque os modelos de “Job Search”são entendidos como modelos de teoria da procura, no 
campo da informação e da incerteza. 
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das migrações internacionais leva ao desenvolvimento de novas questões e 

formulações que podem reverter para o estudo dos mercados de trabalho nacionais, 

entendendo-os na sua dimensão institucionalizada e intrincada no substrato social 

da realidade. É precisamente neste sentido que se invocam aqui as visões da ‘nova 

economia da migração’. Esta surge para desafiar muitos dos postulados e 

conclusões da teoria neoclássica, nomeadamente a da relevância quase imperativa 

do factor salário nos padrões de procura de trabalho.   

De uma lista vasta de proposições defendidas pela ‘nova economia das migrações’ 

importa ressaltar duas: (1) para lá do indivíduo tomado autonomamente, as 

unidades analíticas apropriadas para a investigação sobre migrações são 

constituídas por famílias, agregados familiares e outras unidades de produção 

culturalmente definidas; (2) o diferencial salarial não é uma condição necessária 

para a decisão migratória pois os agregados familiares podem ter incentivos fortes 

para diversificar riscos ou acumular capital via movimentos migratórios mesmo que 

não se observem diferenciais salariais (Massey et al, 1998). 

Um dos pontos-chave desta abordagem prende-se, assim, com o facto de as decisões 

em relação à entrada no mercado de trabalho não serem tomadas isoladamente 

pelos indivíduos mas antes por unidades mais latas de pessoas – geralmente as 

famílias e os agregados familiares mas também a comunidade mais alargada, na 

qual as pessoas agem colectivamente não apenas para maximizarem o seu 

rendimento esperado mas também minimizarem os riscos e os constrangimentos 

associados a diversos tipos de falhas de mercado17. 

Abstraindo-nos da especificidade das decisões migratórias, o paralelo que aqui 

podemos fazer com as nossas hipóteses de trabalho é evidente: para além da acção 

individual, a família constitui-se como unidade de decisão relevante, na medida em 

que se encontra numa posição concertada para controlar a gestão dos riscos e da 

alocação de recursos que tem disponível, nomeadamente a força de trabalho 

familiar. Quando tomamos a família como ponto de partida para a estruturação das 

decisões de entrada ou regresso ao mercado de trabalho existe uma série de 

factores que ganha relevância e que necessitamos contemplar. É neste contexto que 

entendemos que se estabelece um trade-off entre, por um lado, o salário e as 

condições de vida decorrentes da aceitação de uma oferta de emprego e, por outro, 

o valor que o indivíduo pode assumir no desempenho de actividades orientadas 
                                                 
17 Para maior detalhe sobre esta questão consultar Massey et al (1998). 
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para o bem-estar familiar. Assim, as decisões de (re)entrada no mercado de trabalho 

não dependem exclusivamente das condições salariais em questão mas também da 

ponderação de outros factores que possam afectar a estruturação da sua vida 

familiar, nomeadamente o tempo livre para cuidar de dependentes. 

Tendo em consideração estes novos factores de ponderação relevantes para as 

decisões laborais, não será estranho levantar a hipótese de que estes se farão sentir 

com maior intensidade nos sujeitos pertencentes ao universo feminino. Se 

tomarmos a força de trabalho como segmentada a nível de género, existem estudos 

que indicam que os tempos médios de deslocação entre casa e local de trabalho 

diferem entre homens e mulheres: as mulheres tendem a trabalhar em locais mais 

próximos de casa, sendo que aquelas que desempenham profissões tradicionalmente 

dominadas por mulheres apresentam viagens para o trabalho com duração 

marcadamente mais reduzida que as mulheres que desempenham outro tipo de 

profissões (Hanson and Johnston apud Sassen, 1995). 

Estas evidências empíricas sugerem que os padrões de deslocação para o trabalho 

são marcados por diferenças de género, apontando que as mulheres têm uma maior 

sensibilidade em termos de localização de trabalho. Assim, e não fazendo variar 

outras dimensões, quanto maior ou mais demorada a distância entre a residência e o 

local de trabalho menor a disponibilidade demonstrada pelas mulheres para aceitar 

uma proposta de emprego, podendo esta vir a constituir uma variável crítica nesse 

processo de decisão.  

 

 

5. Gestão de Carreira 

5.1. Abordagem sociológica à emergência e desenvolvimento da “carreira” 

A emergência do conceito de carreira profissional está historicamente associada ao 

aumento das dificuldades das empresas em satisfazer as suas necessidades de 

recursos humanos qualificados e, em particular, de garantir a existência de 

profissionais devidamente preparados para ocupar funções hierarquicamente mais 

elevadas devido ao aumento da complexidade funcional e à crescente 

burocratização das empresas (Sekiou et al., 1993). As correntes teóricas a que 
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podemos chamar de matriz taylorista associam a carreira à progressão vertical na 

estrutura da organização e à melhoria das condições salariais. Sob esta influência, a 

carreira profissional foi concebida como um processo linear, cumulativo e intra-

organizacional. De resto, a acepção comum, fora do campo académico, continua a 

estar organizada em torno deste modelo. Contudo, perante o aumento do 

desemprego, da importância tantas vezes salientada pelo discurso político da 

formação ao longo da vida e a crescente precarização do trabalho nas sociedades 

"desenvolvidas", esta abordagem tem sido crescentemente questionada. 

A conjuntura actual do mundo do trabalho tem levado, inclusive, à emergência de 

um paradigma mais actual para o estudo das carreiras organizacionais: a noção de 

carreira sem fronteiras (boundaryless career; Arthur e Rousseau, 1996), isto é, a 

carreira que transcende a pertença organizacional e que consiste numa sequência de 

experiências ao longo de vários empregos e de várias organizações. As 

organizações, como forma de se manterem e/ou se tornarem competitivas num 

mercado globalizado, tendem a responder às fortes exigências de adaptação às 

mudanças através da flexibilização das suas estruturas e, por conseguinte, da 

criação de laços contratuais mais ténues com os seus trabalhadores. Deste modo, a 

situação na qual um indivíduo trabalha de forma exclusiva para uma organização (e 

ao longo da sua vida) tende a desaparecer e a dar lugar ao indivíduo que oferece as 

suas competências a várias organizações. Se esta mudança de paradigma para 

alguns significa insegurança no emprego e o enfraquecimento da posição dos 

trabalhadores, para outros, tal mudança é sinónimo de maior flexibilidade e de 

maiores oportunidades. 

Na perspectiva do indivíduo, a gestão de carreira é o processo através do qual cada 

um desenvolve, implementa e monitoriza os objectivos e estratégias vocacionais 

dirigidos para a concretização de aspirações, desejos e necessidades inerentes à 

relação que mantém com a aprendizagem e o trabalho (Campos e Coimbra, 1992; 

Greenhaus, 1987). A relação com a aprendizagem e o trabalho resulta num 

processo permanente de negociação entre o indivíduo e o meio, onde interagem o 

poder pessoal e o poder social. Enquanto o conceito de carreira permite apreender a 

complexidade e a dinâmica da relação estabelecida entre sujeito, formação e 

trabalho, a noção de gestão possibilita considerar os esforços efectuados, por este, 

ou por outrem (empregador, gestores de recursos humanos, associações 
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profissionais), a fim de, no seio de tais constrangimentos, influenciar o 

desenvolvimento do seu percurso pessoal e profissional (Arnold, 1997).  

No paradigma individualista, a gestão de carreira serve o propósito de promover 

um maior controlo dos cidadãos sobre as suas trajectórias e facilita a adopção de 

uma posição crítica face aos investimentos realizados. “Nesta acepção, carreira 

remete para o sentido pessoal e individual dos investimentos educativos e 

profissionais, para a sucessão de aprendizagens, experiências de trabalho, empregos 

e períodos de formação dos sujeitos ao longo da vida activa. Nesta perspectiva, cada 

indivíduo constrói e reconstrói, permanentemente, a sua carreira nos processos de 

exploração da sua relação com o mundo.” (Gomes, 2003). A carreira pode assim ser 

encarada enquanto uma narrativa, um sentido que é dado a um percurso, mas 

simultaneamente um percurso que é construído num dado contexto, cujas 

contingências e oportunidades estão muito para além das decisões de um sujeito.  

Blossfeld (1992) defende que a carreira deve ser encarada como um produto de dois 

tipos de variáveis: as que descrevem as características individuais, como seja a 

origem social, as habilitações escolares ou a competência, e as que consubstanciam 

as propriedades estruturais do mercado de trabalho, onde se inserem as categorias 

profissionais, a dimensão da organização ou o sector de actividade. 

O corolário desta nova realidade, que abandona a concepção tradicional de carreira 

entendida enquanto processo de mobilidade vertical, leva-nos a considerar um 

conjunto cada vez mais diversificado de formas de mobilidade profissional. Assim, 

independentemente da mobilidade se poder traduzir num processo de ascensão ou 

de regressão profissional, esta pode assumir as seguintes formas (Béduwé, 1992): 

 mobilidade geográfica – consiste na mudança de área geográfica em que é 

exercida a profissão; 

 mobilidade sectorial e/ou de empresa – consiste na mudança de sector de 

actividade e/ou de empresa; 

 mobilidade funcional e/ou horizontal – consiste na mudança de função; 

 mobilidade sócio-profissional – consiste na mudança de profissão; 
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 mobilidade na condição perante o trabalho – consiste na mudança da 

condição perante o trabalho (activo ocupado, activo desempregado, 

inactivo); 

A estas formas de mobilidade Almeida, et al. (2002) acrescentam a mobilidade 

contratual, que consiste na mudança do tipo de relação contratual (trabalhador 

independente, trabalhador temporário, contratado a termo certo, efectivo, etc.). 

As descontinuidades profissionais ora resultam de opções individuais, ora se 

impõem como constrangimentos resultantes de dinâmicas socioeconómicas 

geradoras de processos sociais mais ou menos longos que podem favorecer ou 

restringir diferentes tipos de cadeias de mobilidade. Cada vez mais os indivíduos se 

vêm confrontados, na sua vida profissional, com ciclos de emprego-desemprego-

formação. A descontinuidade é uma das características mais marcantes e a 

segurança é agora substituída pela mobilidade e pela incerteza.  

Um dos aspectos mais relevantes a considerar no recente alargamento do conceito 

de carreira profissional é a integração dos momentos de formação. Na formulação 

de Sekiou et al. (1993: 408), carreira é o “conjunto de actividades levadas a cabo por 

uma pessoa para prosseguir e dirigir o seu caminho profissional, dentro ou fora de 

uma organização específica, por forma a atingir o mais elevado nível de 

competência e de contrapartidas hierárquicas, sociais ou políticas”. A aprendizagem 

ao longo da vida é, simultaneamente, motor e condição para a sociedade do 

conhecimento. O reconhecimento da validade dos saberes adquiridos fora da escola, 

adquiridos em contexto profissional, familiar ou outro, parece estar de acordo com 

o reconhecimento da velocidade das mudanças sociais, tecnológicas, etc. e com a 

insuficiência da formação inicial para lidar com essas mesmas mudanças. Em 

termos epistemológicos o reconhecimento de valor do conhecimento experiencial 

representa uma significativa mudança paradigmática. O reconhecimento e validação 

das aprendizagens experienciais — frequentemente designadas de não-formais e 

informais — tem-se afirmado no espaço educativo europeu, e aparece de uma forma 

bem visível nos documentos e iniciativas desenvolvidas pela Comissão Europeia. 

Do ponto de vista político, esta questão tem vindo a fazer parte das agendas 

actuais, e tem vindo a influenciar de uma forma significativa o debate educativo. 

Estas preocupações europeias, de acordo com Feutrie (2005), articulam-se com um 

conjunto de intenções, das quais se salientam: 
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 oferecer uma segunda oportunidade de adquirir uma qualificação, 

principalmente a todos os que não as possuem ou que não foram bem 

sucedidos na educação/formação inicial; 

 suportar mutações económicas e enfrentar necessidades de níveis mais 

elevados de competências; 

 promover trajectórias de desenvolvimento pessoal e profissional através da 

vida; 

 facilitar e apoiar a mobilidade interna e externa das empresas e a mobilidade 

europeia; 

 facilitar a ligação entre o mercado de trabalho e as instituições educativas e 

melhor responder às necessidades do mercado de trabalho. 

Para Liétard (1997), a problemática do reconhecimento e da validação inscreve-se 

num jogo de influências e numa relação de forças, nem sempre favoráveis à pessoa. 

A necessidade de apresentação de provas válidas das aprendizagens, que é da 

inteira responsabilidade do candidato, por vezes sem que as instituições ofereçam 

um sólido acompanhamento e suporte do processo (o que implica elevados custos 

de investimento humano), a constatação de que as aprendizagens experienciais são 

frequentemente comparadas com os conteúdos formativos instituídos, sem que 

estes se encontrem descritos em termos de capacidades, ou de uma forma unívoca, 

são aspectos que evidenciam a complexidade dos desafios e paradoxos que emergem 

desta problemática. Segundo o autor, os sistemas de validação reenviam para a 

responsabilidade individual um conjunto de responsabilidades colectivas “mal-

geridas”, tais como a exclusão e o desemprego, num contexto de maior precarização 

e insegurança. “A focalização sobre a responsabilidade individual na gestão do seu 

‘capital de competências’ não será uma camuflagem (...) que dilui o lugar dos 

determinismos sociais, económicos e organizacionais no sucesso ou no falhanço?” 

(op.cit.: 73). 

A carreira entendida como um processo que decorre ao longo da vida, que engloba 

tomadas de decisão e implica lidar com situações inesperadas, requer 

adaptabilidade, considerada uma competência crucial para a permanência no 

mercado de trabalho. Carreira e empregabilidade significam hoje a 

responsabilização dos indivíduos pela sua actualização e desenvolvimento de 
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competências. O fenómeno da individualização das carreiras traduz-se também no 

grande volume de artigos e livros destinados à orientação e gestão das carreiras, 

publicados em revistas da especialidade ou destinadas ao público em geral, cujo teor 

se centra nas estratégias de marketing pessoal e de promoção das competências do 

indivíduo. Tiago Lapa (2006) procede à análise de artigos na área da gestão para 

justificar a emergência de um quadro cultural e sócio-cognitivo associado ao 

capitalismo flexível. 

 

5.2. Modelos de desenvolvimento do plano vocacional 

Sob a influência da perspectiva taylorista, as primeiras teorias sobre 

desenvolvimento de carreira surgiram no início do século XX, e tinham como 

objectivo adequar as características do indivíduo às características exigidas para o 

desempenho de determinada função, visando aumentar a produção e diminuir o 

número de acidentes de trabalho e, utilizando para isso, o método simples de fazer 

corresponder as aptidões individuais às exigências de uma determinada função. A 

partir dos anos 50 observa-se uma mudança na orientação teórica dos modelos de 

desenvolvimento de carreira, tendo esta renovação ocorrido após a introdução de 

teorias do desenvolvimento aplicadas às questões de carreira. Donald Super é 

considerado o pioneiro desta abordagem. 

5.2.1. Desenvolvimento da carreira de Super

Nesta proposta, as escolhas vocacionais deixam de ser entendidas como a escolha 

de uma profissão, realizada através da simples comparação, entre características 

pessoais e profissionais, num determinado momento e passam a ser entendidas 

como um processo que ocorre durante todo o ciclo de vida (life-span) e em vários 

contextos sociais (lifespace). 

A abordagem de Super estabelece uma conexão entre a psicologia do 

desenvolvimento e a teoria dos papéis sociais, oferecendo uma imagem 

compreensiva das carreiras com múltiplos papéis, conjuntamente com os seus 

determinantes e interacções. Adopta uma perspectiva do desenvolvimento que 

encara a escolha de uma ocupação como um processo que se desenrola ao longo do 

tempo, e não como um acontecimento estático e pontual. A ênfase da teoria é 

colocada na continuidade do desenvolvimento humano e incide na progressão da 

 - 57 - 



escolha, entrada, adaptação, e transição para uma nova escolha através de todo o 

ciclo de vida (Super, Savickas & Super, 1996). Além disso, factores sócio-

económicos, tecnológicos e ambientais, tais como a família, comunidade, sociedade e 

economia exercem forte influência no desenvolvimento de carreira (Super, 1980; 

Super, 1990). 

Super (1980), criou o Arco-Íris da Carreira para ilustrar as duas dimensões 

primárias, curso da vida e espaço da vida, ou abreviadamente, tempo (dimensão 

longitudinal) e espaço (dimensão latitudinal). A dimensão respeitante ao espaço da 

vida revela os “teatros” e os papéis da vida, preocupa-se com a descrição e a 

interpretação da situação social na qual vive o indivíduo. A dimensão longitudinal, 

o curso da vida, descreve os estádios da vida e delimita-os de modo a que estes 

coincidam com a infância, adolescência, adultez, meia idade e a velhice. A dimensão 

temporal adiciona uma perspectiva desenvolvimental que incide sobre o modo 

como as pessoas mudam e como fazem as transições à medida que se preparam, 

envolvem e reflectem sobre os seus papéis de vida, especialmente sobre o papel de 

trabalho. O integrador da experiência - o self - é o terceiro segmento da teoria. Os 

auto-conceitos permitem dar conta da perspectiva subjectiva do indivíduo acerca da 

sua carreira e complementar as perspectivas objectivas (identidade vocacional) dos 

seus valores, interesses e talentos ocupacionalmente relevantes. 

Representado como a dimensão vertical do arco da carreira, o espaço da vida 

providencia a dimensão referente ao contexto na teoria, denotando as constelações 

das posições sociais ocupadas e dos papéis desempenhados por um indivíduo. O 

papel do trabalho, apesar de ser um papel crítico na sociedade contemporânea, é 

apenas um entre os muitos papéis que um indivíduo ocupa e os múltiplos papéis do 

indivíduo interagem modelando-se reciprocamente. Os indivíduos tomam decisões 

acerca do comportamento no papel de trabalho, tais como escolhas ocupacionais ou 

grau de compromisso organizacional, no âmbito das circunstâncias impostas pela 

constelação das posições sociais que dão sentido e direcção às suas vidas. 

Para dar conta das séries de decisões e das mudanças previsíveis na estruturação da 

vida ao longo do tempo, Super desenvolveu o segmento do “curso da vida” ou a 

perspectiva desenvolvimental sobre a carreira de um indivíduo no papel do 

trabalho. Este segmento incide sobre o desenvolvimento da carreira – o curso da 

vida de adaptação ao trabalho e às condições de trabalho. Graficamente o curso da 

vida é representada na banda exterior do arco-íris da carreira e contempla os 
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principais estádios da vida, a sua sequência normal mas não invariável e as idades 

aproximadas da sua localização: Crescimento ou infância, Exploração ou 

adolescência, Estabelecimento, ou jovem adultez, Manutenção ou média adultez, e 

Desengajamento ou idade avançada. 

Durante o estádio do crescimento (0-14 anos) começa a desenvolver-se o auto-

conceito vocacional através de múltiplos processos, tais como a identificação. Este 

estádio inclui quatro tarefas de desenvolvimento: começar a preocupar-se com o 

futuro, aumentar o controlo pessoal sobre a própria vida, convencer-se da 

importância de ter sucesso na escola e no trabalho, e adquirir hábitos e atitudes 

competentes de trabalho. Os interesses e as capacidades (durante os anos do 

primeiro e do segundo ciclo do ensino básico) vão ganhando progressivamente um 

papel predominante, em detrimento da fantasia. 

No estádio da exploração (15-24 anos) os indivíduos exploram o seu próprio self, os 

papéis ocupacionais das outras pessoas, e o mundo do trabalho. Fontes de dados 

sobre o auto-conceito vocacional são os contactos com os outros, actividades, 

experiências, e o desempenho de papéis em casa, na escola e no trabalho a tempo 

parcial. De início as escolhas ocupacionais são experimentais e ensaiadas na 

fantasia, nas conversas com os outros e através da experimentação de papéis. Na 

fase de transição as considerações da realidade tornam-se mais importantes à 

medida que o jovem procura implementar o auto-conceito vocacional. Segue-se um 

período destinado ao ensaio da implementação do auto-conceito na ocupação 

escolhida. Cristalização, especificação e implementação da escolha vocacional são as 

principais tarefas deste estádio. 

Durante o estádio do estabelecimento (25-44 anos) podem advir problemas 

relacionados com a procura de ganhar um auto-conceito vocacional seguro. Podem 

existir mudanças de empregos, que podem conduzir à descoberta por parte da 

pessoa da sua vida de trabalho ou serem precursoras de uma série de novos 

empregos. À medida que o auto-conceito fica mais firme, assiste-se a um esforço 

para avançar e para estabelecer um lugar seguro no mundo do trabalho. Este 

estádio requer que se cumpram as tarefas de estabilização, consolidação e avanço na 

posição ocupacional. 

No estádio da manutenção (idade 45-64) espera-se que o indivíduo esteja 

estabelecido no plano do seu self vocacional e a tarefa crucial poderá ser menos a de 
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abrir um novo caminho do que a de preservar com sucesso um auto-conceito 

existente. Geralmente, o estádio de manutenção é um período de fruição e de auto-

realização. Todavia, para aqueles que não conseguiram estabilizar numa ocupação 

adequada, o estádio de manutenção pode ser vivido como uma frustração. Este 

estádio inclui as tarefas de desenvolvimento de conservar, de cuidar e de inovar. 

O estádio de desengajamento (idade superior a 65 anos) envolve as tarefas de 

desenvolvimento da carreira de desaceleração, planeamento da aposentação, e vida 

como aposentado. Caracteriza-se por um abrandamento dos processos físicos e 

mentais e uma diminuição energia. A tarefa principal é, provavelmente, adaptar-se 

a um novo self através das mudanças no auto-conceito existente, preparando-se 

para a assunção de novos hábitos de vida. Trabalhos de tipo parcial e os “hobbies” 

podem substituir a ocupação a tempo inteiro. Embora existam grandes variações na 

idade da aposentação e na paragem completa do trabalho, esta tarefa pode ser 

manuseada construtivamente por alguns enquanto outros vêem-na como um 

período de dificuldade e de desapontamento. O planeamento da reforma será cada 

vez mais uma tarefa central que poderá conduzir à separação da ocupação e ao 

começar de uma vida de aposentado com os desafios inerentes à organização de 

uma nova estrutura de vida e de um novo estilo de vida. 

Estas etapas não são entendidas como lineares, mas cíclicas, isto é, indivíduos numa 

etapa mais adiantada da vida podem voltar a estádios anteriores do 

desenvolvimento, ao que Super (1990) chama de reciclagem.  

5.2.2. Teoria sócio-cognitiva

Embora, as suas origens remontem a trabalhos iniciados na década de oitenta 

(Hackett & Betz, 1981), a apresentação formal da teoria apenas teve lugar na 

década seguinte, através da publicação de uma monografia, no Journal of Vocational 

Behavior, intitulada: “Toward a unifying social cognitive theory of career and 

academic interest, choice and performance” (Lent, Brown & Hackett, 1994). 

Na análise dos determinantes pessoais no interior do sistema triádico causal, a 

teoria sublinha o papel de uma ampla variedade de processos cognitivos vicariantes, 

auto-regulatórios e autoreflexivos. São enfatizados três desses processos: auto-

eficácia, expectativas de resultados e objectivos. 
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A auto-eficácia é o aspecto da teoria sócio-cognitiva que mais atenção recebeu na 

literatura sobre a carreira. Auto-eficácia, refere-se “aos juízos ou julgamentos das 

pessoas acerca das suas capacidades para organizar e executar os cursos de acção 

requeridos para atingir os tipos de performances designados” (Bandura, 1986: 391). 

Estas crenças são vistas como constituindo o mecanismo mais central e penetrante 

da actuação pessoal (personal agency). As crenças de auto-eficácia são postuladas 

como ajudas importantes na determinação das escolhas que as pessoas fazem das 

actividades e dos ambientes, assim como do esforço despendido, persistência, 

padrões de pensamento, e reacções emocionais quando confrontadas com 

obstáculos. A investigação tem mostrado que a auto-eficácia é um preditor válido 

das escolhas académicas e daquelas mais estreitamente relacionadas com a carreira, 

bem como de indicadores de performance ou realização. Não é um traço passivo e 

estático, mas antes um conjunto dinâmico de auto-crenças que são específicas de 

domínios de performance particulares e que interagem de uma forma complexa com 

outros factores pessoais, comportamentais e contextuais. 

A perspectiva sócio-cognitiva defende a existência de uma relação triádica nas 

transacções entre pessoa/meio/comportamento e, prosseguindo nesta linha de 

pensamento, se por um lado a autoeficácia poderá facilitar a gestão que as pessoas 

fazem das suas competências, por outro lado, os desempenhos atingidos pelo 

indivíduo, as subsequentes escolhas e os seus comportamentos encontram-se 

interligados. Isto é, um desempenho bem sucedido num determinado domínio 

tenderá a aumentar as crenças de auto-eficácia, fortalecendo, portanto, os interesses 

e os objectivos dos indivíduos nesse mesmo domínio. 

A confiança que o indivíduo tem na sua capacidade para desempenhar com sucesso 

determinada tarefa ou conjunto de tarefas, ajuda a determinar se o indivíduo irá 

iniciar, perseverar e ser bem sucedido em determinados desempenhos (Lent, 

Hackett & Brown, 1994). A falta de confiança quanto a este aspecto poderá 

potenciar o evitamento do indivíduo face a determinados comportamentos e 

aumentar a tendência para desistir quando confrontado com dificuldades, o que em 

nada contribuirá para o processo de procura de emprego. Efectivamente, as “baixas 

crenças de auto-eficácia poderão fazer-se acompanhar de um discurso interno 

negativo e de respostas de ansiedade, as quais interferem na concentração na tarefa 

a desempenhar, prejudicando o desempenho. A baixa auto-eficácia poderá ser, de 

facto, uma profecia auto-realizada” (Betz, 2004: 342). 
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As expectativas de resultados são crenças pessoais acerca dos prováveis resultados 

das respostas ou comportamentos. Enquanto as crenças de auto-eficácia têm a ver 

com as capacidades de resposta de uma pessoa (i. é, “sou capaz de fazer isto?”), as 

expectativas de resultados envolvem as consequências imaginadas pela realização 

de determinados comportamentos (“se eu fizer isto, o que é que acontece?”). 

Bandura distingue entre diferentes classes de expectativas de resultados, tais como 

a antecipação de resultados físicos tangíveis (v.g., monetários), sociais (v.g., 

aprovação), e auto-avaliativos (v.g., auto-satisfação), quaisquer um destes tipos 

pode afectar de um modo importante o comportamento na carreira. 

A teoria sócio cognitiva sugere que as “pessoas agem com base nos juízos do que 

são capazes de fazer, assim como nas suas crenças acerca dos efeitos prováveis de 

várias acções” (Bandura, 1986: 231). Dentro da teoria assume-se que as duas formas 

de crenças são diferentemente potentes, considerando-se que a auto-eficácia serve 

como um determinante mais influente do comportamento. 

Um objectivo pode definir-se como a determinação para se envolver numa 

actividade particular ou para conseguir um resultado futuro particular. Os 

objectivos funcionam principalmente através da capacidade das pessoas para 

representarem simbolicamente resultados futuros desejados (exercitar uma pré-

visão) e para reagir auto-avaliativamente ao seu próprio comportamento baseado 

em padrões internos de realização. A teoria sócio-cognitiva mantém que os 

objectivos desempenham um importante papel na autoregulação do 

comportamento. Enquanto os acontecimentos ambientais e a história pessoal 

ajudam a moldar o comportamento, as pessoas são vistas como algo mais do que 

simples reagentes mecânicos às forças deterministas (do meio ambiente ou inatas); 

ao colocarem-se objectivos, as pessoas ajudam a organizar e a guiar o seu 

comportamento, a manter esse comportamento por longos períodos de tempo 

mesmo na ausência de reforço externo, e a aumentar a probabilidade de que os 

resultados desejados serão atingidos. Os objectivos são elementos ubíquos, embora 

geralmente implícitos, nas teorias do comportamento da carreira. Conceitos como 

planos de carreira, decisões, aspirações, e escolhas expressas, são 

fundamentalmente mecanismos motivacionais relacionados com os objectivos. 

O quadro conceptual sócio-cognitivo procura compreender e explicar três aspectos 

intimamente interrelacionados (segmentos) do comportamento da carreira: (a) 

formação e elaboração de interesses relevantes para a carreira; (b) selecção de 
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opções de escolha académicas e de carreira; (c) performance e persistência nos 

objectivos educacionais e ocupacionais. 

As expectativas dos resultados e as crenças de auto-eficácia, contribuem ambas para 

predizer os interesses. Os interesses (a par com as expectativas dos resultados e as 

crenças de auto-eficácia) predizem os objectivos, que por sua vez levam a 

comportamentos relacionados com a escolha e a prática de actividades, que tendem 

a conduzir a atingir determinadas performances. Naturalmente, o modelo também 

apresenta pistas sobre o modo como as variáveis biográficas (de background) e 

contextuais ajudam a explicar porque é que um indivíduo não prossegue uma área 

na qual tem um forte interesse. 

O segmento da escolha do modelo propõe que os “inputs” pessoais (género, raça, 

estatuto sócio-económico, deficiências, personalidade e predisposições) e do 

contexto influenciam conjuntamente as experiências de aprendizagem, as quais 

influenciam as crenças de auto-eficácia e as expectativas de resultados. Como vimos 

antes, estas influenciam os interesses, os quais influenciam os objectivos da escolha; 

os objectivos influenciam as acções, e as acções influenciam os resultados atingidos. 

5.2.3. Para uma perspectiva crítica

Quando é proposto um modelo de desenvolvimento, à psicologia diferencial e 

“cross-cultural” cabe a “testagem” da sua universalidade. Antes de avançarmos para 

alguns dos resultados encontrados queremos ainda deixar uma reflexão acerca da 

carreira dado que a sua relevância está associada às sociedades industrializadas 

(agora pós-industrializadas), tal como se viu anteriormente. Um pequeno esforço de 

descentração coloca-nos perante a evidência de que os modelos de desenvolvimento 

de carreira não se aplicam em todas as culturas. 

A universalidade dos estádios de Super é colocada em causa por alguns autores que 

reconhecem que o desenvolvimento de carreira tem variações segundo o género e a 

cultura. Assim, Fitzgerald e Betz (1994) sugerem, por um lado, que os estádios 

definidos por Super não são aplicáveis às mulheres; por outro lado, um grande 

número de pessoas não consegue manter um emprego estável, para além de que a 

necessidade de ter um emprego não implica padrões de escolha de carreira (Cook et 

al., 2002). Estas considerações levam-nos a questionar se o número de pessoas para 

quem a auto-realização está no primeiro plano não será limitado. A significado 

atribuído por alguns autores a uma baixa maturidade vocacional é que esta traduz 

 - 63 - 



barreiras económicas e sociais, ou uma percepção realista da interacção entre as 

possibilidades do sujeito e do mercado de trabalho (Naidoo,1998). Uma crença de 

auto-eficácia fraca em relação à carreira pode indicar que a pessoa percebe 

claramente que determinadas opções vocacionais lhe estão vedadas (Sharf, 1997). 

Apesar do esbatimento de diferenças entre homens e mulheres, sendo hoje 

relativamente frequente ver mulheres a ocupar cargos de grande exigência e bem 

remunerados, verificamos ainda que o sexo feminino continua a ocupar profissões 

de menor prestígio social (Saavedra, 2004). No relatório da Comissão Europeia de 

2005 sobre a igualdade entre homens e mulheres pode ler-se: “(…) continua a 

registar-se uma tendência positiva de estreitamento das disparidades entre homens 

e mulheres na educação e no emprego na UE alargada a 25 Estados-Membros, 

enquanto que as assimetrias salariais entre uns e outras permanecem quase 

inalteradas (…) São poucos os indícios de progressos no estreitamento do fosso 

salarial entre homens e mulheres, que na UE-15 permanece estável nos 16%. O 

valor estimado para a UE-25 é ligeiramente inferior, cifrando-se nos 15% quando é 

tido em consideração o diferencial salarial nos novos Estados-Membros”. As 

percentagens de emprego a tempo parcial (30,4% para as mulheres e 6,6% para os 

homens) são um dos factores que concorre para a explicação do diferencial salarial. 

O conflito entre trabalho-família parece ser o factor com maior poder explicativo 

para as diferenças entre homens e mulheres no mundo do trabalho. Em 1985, 

Gilbert (citado por Saavedra, 2004), afirmou que o trabalho era mais compensador 

para os homens do que para as mulheres dado que aqueles recebiam mais do que 

estas pelo mesmo trabalho, tinham mais probabilidades de ser promovidos e, 

principalmente porque eram as mulheres que assumiam a maior parte das tarefas 

domésticas. Nenhuma das mudanças sócio-laborais ocorridas desde então parece ter 

alterado significativamente este panorama. Muito próximos da problemática e 

resultados de Gilbert (1985) estão Cinamon e Rich (2002) que estudaram o perfil de 

homens e mulheres quanto à importância relativa do trabalho e da família. 

Chegaram a três perfis: (a) “perfil duplo” para igual importância para o trabalho e a 

família; (b) “perfil trabalho”, quando a importância do trabalho é elevada e da 

família é baixa e (c) “perfil família” quando o papel familiar tem maior importância. 

Concluíram que a maioria das mulheres se caracteriza pelo “perfil família”, a 

maioria dos homens pelo “perfil trabalho” e que o número de mulheres que se 

enquadra no “perfil trabalho” é muito baixa. 
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No relatório da Comissão já referido considera-se que “A conciliação entre vida 

profissional e familiar continua a ser um desafio para homens e mulheres. As 

mulheres com filhos pequenos continuam a registar taxas de emprego 13,6 pontos 

percentuais abaixo das verificadas para as mulheres sem filhos, enquanto que os 

homens na mesma situação afixam níveis de actividade 10 pontos percentuais mais 

elevados do que os seus congéneres sem filhos. Este é o resultado de um acesso 

limitado a estruturas de acolhimento de crianças e de padrões familiares 

estereotipados. As mulheres ocupam-se da maior parte do trabalho doméstico e, 

consequentemente, têm menos tempo para um trabalho remunerado. Em casais 

com filhos até 6 anos de idade, aos homens incumbe menos de 40% de todo o 

trabalho doméstico e entre 25% e 35% da assistência aos filhos.” 

 

5.3. Orientação profissional e planeamento de carreira 

A escolha de uma carreira ou de um trabalho deve 
implementar o autoconceito e conferir uma identidade social 
significativa para o indivíduo ao permitir que ele possa 
contribuir produtivamente para a comunidade e, assim, 
tornar-se auto-suficiente, bem sucedido, satisfeito, estável e 
saudável na sua vida pessoal (Savickas, 2000). 

No actual panorama, que modelo de orientação profissional serve melhor os 

indivíduos? Porquê? Para quem e em que altura? Onde e quem fornece os serviços 

de orientação e aconselhamento? Quem paga?  

 

5.3.1. Relevância, modelos e destinatários

A UNESCO (1999) considera que “o conselho e a orientação em matéria de carreira 

são de essencial importância para todos os clientes dos sistemas de educação e de 

formação” e que “deveria ser não somente uma função reconhecida dos 

estabelecimentos de ensino mas também ser possível em outros dispositivos 

acessíveis ao conjunto da população” (UNESCO, 1999). Da mesma forma que a 

UNESCO, a União Europeia (2000) enfatizou no “Memorando sobre a Educação 

Continuada” uma estratégia de aprendizagem contínua inclusiva e coerente para a 

Europa, tendo como objectivos: 
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 garantir o acesso universal e contínuo à aprendizagem para obter e renovar 

as habilidades necessárias à participação sustentada na sociedade do 

conhecimento; 

 aumentar visivelmente os níveis de investimento em recursos humanos; 

 construir uma sociedade inclusiva com oportunidades iguais de acesso à 

aprendizagem com qualidade; 

 alcançar níveis mais elevados de educação e qualificação vocacional 

generalizados; 

 encorajar e preparar as pessoas para participarem mais activamente na vida 

pública, social e política em todos os níveis da comunidade. 

Relativamente ao acesso e aos destinatários dos serviços de orientação e 

aconselhamento, Jenschke (2003: 39), presidente da Associação Internacional de 

Orientação Escolar e Vocacional, sublinha que “(…) a orientação e o 

aconselhamento deve assegurar que todos possam ter fácil acesso à informação de 

boa qualidade a respeito das oportunidades de aprendizagem e de aconselhamento 

pessoal, sobre como combinar vida pessoal e trabalho com o propósito de alcançar, 

como cidadãos motivados e activos, seu desenvolvimento pessoal e profissional.” 

Sugere que a facilitação de acesso poderá ocorrer por via da utilização dos recursos 

de comunicação da Internet e envolvimento de voluntários. Chama a atenção para a 

necessidade de assistência apropriada num crescente número de períodos de 

transição de carreira. A este propósito Watts (1998) recorda a sugestão de Jane 

Goodman (1992) que compara os check-ups dentários com os “cuidados de saúde” 

da carreira. 

“Em consequência da flexibilização das leis laborais e da crescente precarização dos 

vínculos contratuais, da passagem, ao longo da vida activa, por vários períodos de 

emprego e de desemprego, a intervenção em orientação vocacional deve ser 

perspectivada como apoio sistemático à gestão de carreira, isto é, como apoio ao 

processo através do qual, jovens e adultos, implementam e monitorizam objectivos 

e estratégias vocacionais dirigidos para a concretização das aspirações, desejos e 

necessidades inerentes à relação mantida com a aprendizagem e com o trabalho 

(Coimbra, Parada e Imaginário, 2001, citado por, Gomes, 2003). 
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Quanto à metodologia de intervenção existe um consenso em torno das estratégias 

activas que preconizam a necessidade de contacto com o mundo do trabalho em 

detrimento de uma intervenção centrada no fornecimento de informação. “Os 

modelos tradicionais de orientação privilegiam as estratégias de tipo instrutivo e 

tendem a utilizar a simulação e as actividades de dramatização (jogo de papéis ou 

role-playing). Ainda que este tipo de estratégias possa ter, sobretudo com os 

sujeitos mais novos, grande utilidade para a aquisição de algumas rotinas básicas 

que sejam condição para acesso a operações mais complexas, promovendo, dessa 

forma, a autonomia dos sujeitos, têm revelado alguns problemas de validade 

conceptual. Um primeiro problema ter a ver com a ênfase intrapsíquica deste tipo 

de abordagem – fortemente centradas nos indivíduos, ignoram os contextos de vida 

das pessoas. Por outro lado, assumindo um carácter predominantemente 

informativo, enfatizam a aquisição de conhecimentos ou comportamentos em 

situação artificial e não nas situações reais de interacção sujeito-mundo. Por último, 

revelam consideráveis limitações ao nível da generalização das aquisições aos 

contextos reais de vida das pessoas. No sentido de tentar ultrapassar as limitações 

acima referidas, as estratégias de exploração reconstrutiva, reconhecendo aos 

indivíduos um papel activo no processo de construção de significados, assentam em 

experiências de vida relevantes. A relação do sujeito com o mundo é indissociável 

da acção – daí a importância das situações reais de contacto directo com pessoas e 

com situações representativas da vida adulta e do mundo profissional (assunção de 

papeis ou role-taking), tais como: visitas a empresas e observação de postos de 

trabalho, experiências de trabalho e estágios em empresas, acompanhamento 

permanente de profissionais em exercício e entrevistas a profissionais” (Gomes, 

2003). 

Watts (1996) considera que a orientação vocacional apresenta duas tendências 

sociopolíticas contrárias, designadamente a que radica numa visão conservadora ou 

de controlo social – enfatiza o encaminhamento das pessoas para as oportunidades 

que mais se lhes adequam, mascarando sob a ideia de escolha individual os 

mecanismos de manutenção das desigualdades sociais a que dá corpo – e, uma 

outra, favorável à inovação e à mudança social – percepciona a orientação 

vocacional como uma forma de promover e de maximizar as metas e os resultados 

pessoais, advogando a importância de se dar aos sujeitos a oportunidade de 

exercerem plenamente o direito à liberdade de escolha. Se, na primeira, a margem 

de manobra atribuída à iniciativa individual é reduzida e limitativa, na segunda, 
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pede-se aos cidadãos a assunção de uma maior responsabilidade e controlo sobre o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional, independentemente do seu estatuto face 

ao emprego – concepção (neo-liberal) que, de resto, é imprimida na maior parte das 

vezes, à gestão da carreira. Isso traduz-se num crescendo de complexidade dos 

desafios colocados às pessoas decorrentes da necessidade de estas desenvolverem e 

porem em prática um conjunto de requisitos fundamentais à gestão das suas 

carreiras, a saber, aprender a decidir, a solucionar problemas, a antecipar situações, 

a prever cenários alternativos de evolução e finalmente, a fazer escolhas realistas 

(Azevedo, 1999). Os momentos de escolha, mais do que oportunidades pontuais e 

temporalmente delimitadas, começam a ser encarados como etapas de transição 

num processo contínuo de exploração e de criação de relações desenvolvidas no 

seio da interacção entre a pessoa e tais contextos de vida – isto é, como algo que 

não se confina somente ao domínio pessoal ou social de actuação, mas que resulta 

da conjugação de ambos (Law, 1991). A orientação profissional desempenha o papel 

de agente de mudança quer para os indivíduos, quer para as organizações. Watts 

(1998), argumenta que as escolas devem pensar nas implicações do novo mundo do 

trabalho para a sua estrutura e currículos. Advoga ainda que a promoção de 

competências de gestão de carreira deve ser iniciada na escola primária, dado que a 

aprendizagem deve ser colocada no centro das teorias de desenvolvimento da 

carreira.  

Numa sociedade como a nossa, pautada por múltiplas possibilidades de acesso a 

dados e a factos, em que os factores do progresso actuam sobretudo como 

elementos geradores de desigualdades e como fontes de novas exclusões, a 

orientação vocacional é um dispositivo que facilita o acesso, selecção, ordenação, 

gestão e utilização crítica das solicitações e recursos ao dispor de cada um (Cresson, 

1996). A maior responsabilização dos indivíduos pelas suas carreiras é 

acompanhada pelo incremento da responsabilidade pelas reformas e pela protecção 

social. Pelo que Watts (1998) conclui que sendo o planeamento financeiro tão 

importante como o planeamento da carreira, e dado que os dois estão cada vez mais 

interligados, os profissionais que trabalham uma e outra área possam fazê-lo em 

parceria ou até em simbiose. 

O desenvolvimento de carreira deve ser entendido como um processo de 

desenvolvimento da aprendizagem que evolui ao longo vida e que combina (Watts, 

2001) três áreas principais: 
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 Autoconsciência que prepara e ajuda os indivíduos a desenvolver valores 

pessoais, forças, potencialidades e aspirações que conduzem ao 

desenvolvimento pessoal para a construção de um significado pessoal de 

uma vida satisfatória e valorizada e que permitem equilibrar o trabalho com 

os outros papéis que assume na vida. 

 Percepção de oportunidades que permite identificar e analisar a educação 

disponível, as oportunidades de treinamento e de emprego e avaliá-los, 

tendo em vista os próprios objetivos e como acessá-los. 

 Aprender a tomar decisão e a fazer transição que possibilita ao indivíduo 

desenvolver sua capacidade de transferir habilidades a fim de manejar 

situações inesperadas da vida. 

“Os serviços de desenvolvimento de carreira, independentemente do local onde 

acontecem e de sua estrutura organizacional, como (1) programas educacionais de 

careira, (2) serviços de aconselhamento educacional ou carreira, ou (3) serviços de 

emprego, devem combinar as três principais áreas de desenvolvimento citadas 

acima, podendo, dessa maneira, atender no desenvolvimento das potencialidades 

humanas e constitui uma forte base de recursos em comunidades e sociedades.” 

(Jenschke, 2003: 40) 

“A carreira deve ser vista como uma relação que conecta a vida pessoal e o trabalho, 

e o planejamento de carreira deve significar o mesmo que planejamento de vida, o 

que se torna mais uma questão de administração da vida. Como o desenvolvimento 

de carreira deve ser combinado com o planejamento geral de vida, o 

aconselhamento deve dar o suporte necessário para o desenvolvimento de 

habilidades de planejamento de vida que instrumentalizem as pessoas para lidarem 

com as permanentes mudanças sociais e situações individuais.” (Jenschke, 2003) 

5.3.2. Situação em Portugal

Um modelo de orientação vocacional/profissional que concebe um ou dois 

momentos de escolha na carreira de cada indivíduo apesar de anacrónico, parece ser 

ainda a base do modelo que prevalece na prática; a orientação vocacional 

disponibilizada pelos serviços de psicologia e orientação das nossas escolas oferece, 

como resultado de um processo de avaliação colectivo, a indicação da área de 

estudos para a qual se tem mais vocação, interesse e competência. A função do 
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orientador vocacional no sistema de ensino é facilitar a resposta à questão “que 

curso/área devo escolher?”, promovendo o ajustamento ao sistema de ensino e suas 

ofertas, tal como se encontram actualmente, estejam ou não ajustadas às mudanças 

em marcha ou às que ocorrerão em breve. Vista deste modo a orientação 

vocacional/profissional é, genericamente, um apoio à tomada de decisão no 

contexto escolar que se acredita favorecer a continuidade para a inserção 

profissional. 

Mas o contexto que mais nos interessa destacar é o dos serviços de orientação 

profissional a desempregados, oferecidos pelo IEFP. Em Portugal foi atribuída 

num decreto de 1965 a função de “orientação profissional dos jovens no início da 

sua vida activa, bem como dos trabalhadores adultos”18. As novas atribuições 

conduziram à criação dos Centros de Emprego que dispunham “de informação e 

orientação profissional para os que não tivessem uma opinião formada sobre a 

profissão a escolher e de medicina do trabalho para avaliar as capacidades físicas 

dos candidatos a emprego face à carreira profissional ou colocação em perspectiva”.  

Actualmente, uma visão activa da exploração vocacional surge como resposta à 

ineficácia dos modelos que preconizam a disponibilização de informação sobre o 

mundo profissional como estratégia central. Na versão clássica, que no meio 

académico é colocada em causa desde os anos 70, “o problema da escolha vocacional 

dos jovens era reduzido a uma questão de (falta de) conhecimento na sua acepção 

mais racionalista – a intervenção, assente em estratégias de tipo instrutivo, era 

concebida como um mero processo de exploração de si próprio e da rede de 

oportunidades disponíveis com vista a uma tomada de decisão racional sobre o 

caminho a seguir” (Gomes, 2003). É no seio das experiências de acção, de contacto 

directo com pessoas e situações representativas da vida adulta e do mundo 

profissional, que os jovens vão construindo os seus interesses e melhorando o 

conhecimento de si próprios e da realidade circundante (Campos e Coimbra, 1991). 

Tais experiências devem ser significativas para os sujeitos, isto é, devem 

corresponder às suas necessidades, interesses e desejos (por outras palavras, devem 

fundamentar-se na relação actual de investimento) e devem, tanto quanto possível, 

ser originadas na insatisfação sentida pelo sujeito.” (Gomes, 2003).  

                                                 
18 Texto citado da rubrica “Uma instituição com história” acedido através da web em 
http://portal.iefp.pt/portal/page?_dad=gov_portal_iefp&_pageid=117,97188&_schema=GOV_PORT
AL_IEFP. 
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Os serviços disponíveis em Portugal para responder às necessidades de orientação 

profissional da população estão listados no 4º volume da Colecção PROFISSÕES - 

Guia de Caracterização Profissional. São eles: 

 O Centro de Informação e Relações Públicas (CIREP) é um organismo 

ligado à Secretaria-Geral do Ministério da Educação, que assegura o serviço 

de informação e de relações públicas a todos os cidadãos, nomeadamente, 

sobre as ofertas educativa e formativa e sobre as condições de acesso aos 

vários níveis do ensino; 

 Os Serviços de Psicologia e de Orientação (SPO) do Ministério da Educação 

sediados nas escolas, que actuam, entre outros, no domínio da orientação 

escolar e profissional, desenvolvendo acções de orientação, disponibilizando 

material sobre a oferta educativa/formativa, profissões e cursos de formação 

profissional; 

 Os Centros de Emprego do IEFP disponibilizam fontes de informação sobre 

a diversidade de situações relacionadas com o sistema educativo, a formação 

profissional, as profissões, o mercado de trabalho e a oferta de emprego; 

 As Unidades de Inserção na Vida Activa (UNIVA) funcionam em escolas e 

estabelecimentos de ensino superior, Centros da Juventude, associações, 

autarquias e outras entidades. Visam “apoiar os jovens na transição para a 

vida activa”, através das seguintes acções: “Informação escolar e 

profissional; Aquisição de técnicas de procura de emprego; Divulgação de 

ofertas de emprego e formação; Integração em estágios profissionais; 

Colocação e acompanhamento na inserção”. 

Podemos observar que, com excepção do Centro de Emprego, todos os outros 

serviços estão orientados para o apoio aos jovens estudantes ou aqueles que 

pretendem ingressar no mundo do trabalho. Por outro lado, é de salientar que a 

acção das UNIVA, pelo menos no que se refere ao território de V. N. de Gaia, não 

se limita à intervenção com jovens. A análise do sistema de oferta do CE de Gaia 

permitir-nos-á uma abordagem mais detalhada ao serviço prestado por estas 

organizações. 

O Plano Pessoal de Emprego (PPE) é um apoio concedido aos candidatos a 

emprego inscritos no CE e definido como “Projecto de inserção sócio-profissional 
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que integra o itinerário previsível, as suas várias etapas e respectivos objectivos 

intervenientes, calendarização e acção de acompanhamento” (IEFP, s/d). É um 

instrumento que, conjuntamente com outras medidas, visa contribuir para o 

incremento da empregabilidade e, por isso, concordante com os objectivos da 

orientação profissional e da gestão da carreira. À equipa do CE cabe apoiar a 

definição e concretização do PPE e o beneficiário de SD tem o dever de aceitar o 

PPE e cumprir o que é aí estipulado.  

A reacção dos parceiros sociais às novas regras da protecção no desemprego 

merece-nos atenção: a UGT interpreta o PPE como um contrato e contesta a sua 

unilateralidade; por seu turno, a CGTP prevê dificuldades na concretização do 

PPE, devido à falta de meios humanos, e de modo a que na prática o PPE não se 

reduza à prestação de provas de procura activa de emprego. Esta entidade levanta 

ainda questões relativas à eficácia na definição de PPE em sessões colectivas, 

especialmente, com aqueles que apresentam maiores dificuldades de inserção sócio-

profissional. 

No guia prático publicado pelo MTSS, o PPE é definido como “um instrumento de 

co-responsabilização, contratualizado entre o centro de emprego e o beneficiário, 

em que, de acordo com o perfil e circunstâncias específicas de cada beneficiário bem 

como do mercado de trabalho em que se insere, se definem e estruturam acções que 

visam a sua integração no mercado de trabalho”. Tal como é definido o PPE parece 

ser um instrumento que visa a gestão de carreira. Por outro lado, esta é também 

uma das medidas que visa controlar a fraude no que respeita ao acesso e atribuição 

de prestações de desemprego (Varela, 2006). O incumprimento do plano pessoal de 

emprego pode levar à anulação da inscrição do beneficiário e a consequente 

cessação do subsídio de desemprego. 

Centeno e Novo consideram que o PPE é “um instrumento fundamental na 

intervenção dos Centros de Emprego (…) que tem como objectivo definir e 

estruturar as acções que visam a sua integração no mercado de trabalho.”  

A implementação do PPE, tal como ocorre actualmente em V. N. de Gaia, será 

objecto de análise posterior, no capítulo dedicado ao sistema de acolhimento e 

oferta do CE de Gaia. 
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PARTE II 

OBJECTIVOS E NATUREZA 

DO OBJECTO DE ESTUDO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

Este estudo centra-se em torno da problemática do desemprego e do sentido que os 

desempregados atribuem aos mecanismos institucionais e informais existentes para 

se libertarem da situação de privação de emprego. 

O fenómeno do desemprego assume na actualidade e no território a que nos 

reportamos (Concelho de Vila Nova de Gaia) uma importância visível quantitativa 

e qualitativamente. Em termos quantitativos, Varejão (2005), nota que “a 

trajectória desfavorável do emprego iniciada com a recessão da primeira metade da 

década de 90, apesar de interrompida pela retoma subsequente, produziu efeitos 

duradouros que se manifestam numa divergência crescente entre o ritmo do 

emprego da Região Norte e no resto do país que é desfavorável à Região”. 

Portanto, mesmo tendo em linha de conta que o período em análise é marcado pelos 

efeitos negativos da conjuntura económica global, os indicadores, relativos ao 

emprego e respeitantes à Região Norte, apontam para uma maior vulnerabilidade 

relativa do território ao crescimento desse fenómeno (a esta situação não serão 

alheias situações relacionadas com o desenvolvimento do sector da economia 

informal, os baixos níveis de produtividade das micro e pequenas empresas, a 

precarização e vulnerabilização das condições de emprego, as características sócio-

demográficas da população, etc.). Concomitantemente, e em termos qualitativos, 

verifica-se uma alteração da composição do mercado de desemprego e respectiva 

complexificação. De facto, o mercado de desemprego encontra-se actualmente apto 

a receber categorias sociais distintas que se constituem, em termos analíticos e 

políticos, por referências sobrepostas como o género, os níveis de escolaridade, 

faixas etárias, a duração da situação de desemprego, experiência laboral prévia, etc. 
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A centralidade social do fenómeno do desemprego não se esgota nas dimensões 

quantitativas e qualitativas enunciadas. De facto, a privação do emprego tem 

implicações em inúmeras dimensões da vida social, constituindo um dos pilares 

fundamentais e não raras vezes primordiais dos processos de exclusão social. Esta 

perspectiva, considera que é o tipo de vínculo que os indivíduos estabelecem com o 

mercado de trabalho que irá condicionar o acesso e o desenvolvimento de uma 

plena ou restritiva cidadania social. Portanto, ao problematizarmos o fenómeno do 

desemprego, estamos a lidar com uma situação que tem vindo a assumir um peso 

significativo na sociedade portuguesa e cujas repercussões não se encontram 

confinadas à dimensão laboral, constituindo um claro desafio à cidadania e à plena 

participação social dos indivíduos. 

A breve argumentação desenvolvida nos parágrafos anteriores pretende dar conta 

da centralidade social que o fenómeno do desemprego assume e da sua importância 

e potencial especificidade no caso português, particularmente para a Região Norte 

do país. A centralidade social do emprego é igualmente alvo de uma particular 

atenção política, traduzível em orientações estratégicas provenientes de diversas 

escalas de governação. No caso português, a direcção e as políticas em matéria de 

trabalho, emprego e formação profissional consubstanciam-se no Plano Nacional de 

Emprego (actualmente em vigência o PNE 2003/2006), directamente inspirado nas 

directrizes constantes na Estratégia Europeia para o Emprego, definida em 1997. 

Actualmente, o PNE em vigor procura dar resposta a três grandes objectivos: o 

pleno emprego, a melhoria da qualidade e produtividade do trabalho e o reforço da 

inclusão e coesão social19. Não obstante, a intenção patente no PNE e os esforços 

desenvolvidos no sentido de desenvolver uma territorialização da política integrada 

de emprego e de fortalecer uma rede de parcerias eficazes a nível nacional, regional 

e local, somos levados a crer que a planificação da acção de modo piramidal se 

confronta com obstáculos à flexibilização e adaptabilidade das medidas às 

necessidades específicas dos sub-territórios nacionais, nomeadamente do território 

que nos propomos estudar. 

Agir territorialmente não significa descurar o que foi definido num plano supra-

territorial. Como nota Varejão (2005), “a territorialização da política de emprego é, 

neste contexto, encarada como um factor de eficiência e eficácia das intervenções 

enquadráveis na Estratégia Europeia para o Emprego. O que significa que havendo 
                                                 
19 Resolução do Conselho de Ministros n.º 185/2003 in Diário da República – I Série B, n.º 279, 3 de 
Dezembro de 2003. 
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margem para actuar regionalmente, configurando as medidas de políticas em 

função das especificidades regionais, estas devem assumir os objectivos assumidos 

que, antes mesmos de serem nacionais, são europeus”. Neste sentido, parecendo 

tomar-se como um dado adquirido o traço indelével das estratégias europeias na 

definição das políticas de emprego nacionais, simultaneamente reconhece-se que a 

eficácia das mesmas só se recupera num quadro de aproximação das políticas às 

especificidades dos territórios. 

Pensar territorialmente convida de igual modo a pensar o indivíduo e as suas 

condições objectivas de vida. Aproximamo-nos assim, do ponto em que incide o 

nosso projecto de investigação. Partimos da constatação de Varejão (2005), que 

afirma “se é verdade que o deficit de criação de emprego e, sobretudo, o excesso de 

destruição de postos de trabalho em fases de conjuntura recessiva se manifestam 

predominantemente sob a forma do aumento da incidência do desemprego, as suas 

consequências são potencialmente mais vastas, atingindo as decisões de 

participação no mercado de trabalho que, por sua vez, não são neutras em termos 

de desemprego”. Ora, a instituição estatal que opera a um nível local, procurando a 

promoção sustentável da integração no mercado de emprego dos desempregados, 

(Instituto de Emprego e Formação Profissional) actua proporcionando 

oportunidades, sob a forma de formação, reconversão, experiência profissional, 

emprego ou outras medidas de empregabilidade, combinada, se necessário, com 

assistência contínua à procura de emprego. Os indivíduos confrontados com essas 

oportunidades respondem, aceitando ou recusando essas propostas (note-se que o 

acto de recusa tem lugar mediante determinadas condições e poderá ocorrer apenas 

um número limitado de vezes). Ora, o que se desconhece e que nos parece 

fundamental compreender é precisamente as dimensões que intervêm no processo 

de tomada de decisão dos indivíduos nessas circunstâncias. 

A nossa análise ao privilegiar o sentido que o indivíduo atribui à situação de 

desemprego vivida, não descura que a unidade de decisão será em princípio mais 

vasta, incluindo de modo absolutamente central o grupo doméstico. De facto, 

apesar da actuação da entidade estatal competente se orientar privilegiadamente 

para o indivíduo, a decisão que este toma parece ter lugar de forma adstrita a uma 

estratégia concebida em função dos objectivos e condições do grupo doméstico. É, 

portanto, nesse contexto, que tem lugar a decisão final que se apresenta junto da 

entidade estatal e provavelmente, as estratégias de empregabilidade desenhadas 
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para os indivíduos deverão ter em linha de conta as condições do grupo doméstico 

que a influenciam. 

Paralelamente, essa decisão ocorre num contexto social mais vasto (redes de 

vizinhança e de proximidade territorial) em que se poderá formar um ideário 

normativo que não sanciona directamente a situação de desemprego formal e que 

inclusivamente a fomenta, alimentando a cadeia de ligação a determinados 

segmentos da economia informal. Estas parecem-nos ser algumas das dimensões 

que se encontram ocultas e que não foram ainda alvo de uma atenção analítica e 

metodologicamente concertadas, não obstante o seu conhecimento se revestir de 

uma capital importância para o desenvolvimento de políticas integradas e 

territorializadas de emprego eficazes. 

Ora, como foi referido, este estudo preconiza uma perspectiva de aproximação ao 

conceito de “território inteligente”, conceito que preconiza uma implicação 

crescente dos territórios e dos actores locais nas acções em favor dos fenómenos 

que vivenciam. Desta forma, propõe-se explorar a tendência, a nível europeu e a 

nível nacional, para o desenvolvimento de experiências de alargamento do campo 

de acção regional e/ou local (mesmo que o ritmo de territorialização, o grau de 

autonomia conferido aos níveis infra-nacionais e as competências transferidas não 

sejam, obviamente, idênticos). Sinais desta tendência são visíveis nos Pactos 

Territoriais para o Emprego ou em programas adaptados às especificidades de um 

dado território, como é o caso do PROPEP (Programa de Promoção do Emprego 

no Distrito do Porto). Desta forma, entende-se que um maior conhecimento das 

especificidades de locais de fenómenos como o emprego/ desemprego, permite 

melhorar a adaptabilidade das estratégias e medidas disponíveis nesse território, 

com benefícios para os actores intermédios e beneficiários finais. 

Considerando que este estudo surge no final da vigência do Plano Nacional de 

Emprego (2006), perece-nos pertinente colocar a hipótese da territorialização das 

medidas activas de emprego como uma hipótese a explorar. O território que nos 

propomos investigar, é particularmente adequado a esta perspectiva, na medida em 

que sendo um território coberto pela actuação de apenas um Centro de Emprego 

(Vila Nova de Gaia), é um território que agrega diferentes sub-territórios de 

características diferenciadas, do urbano, ao peri-urbano e rural. É um concelho que, 

não obstante as dinâmicas de crescimento populacional, tem sofrido fortes 

transformações no seu tecido económico, em particular, observando o 
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encerramento de grandes unidades industriais. É um território de mobilidade difusa 

e com fortes assimetrias no seu tecido social, tendo observado nos últimos anos, o 

impacto de fluxos migratórios de entrada, por parte de famílias sem laços de 

proximidade entre si e ao concelho. 

Neste contexto, procura-se compreender a relação que os sujeitos em situação de 

desemprego estabelecem com o Estado, através das entidades mediadoras 

competentes em matéria de emprego (Centros de Emprego), e com o nexo social 

envolvente. Este eixo analítico reveste-se de uma grande importância, na medida 

em que poderá permitir compreender as manifestações de uma certa sociedade-

providência, que actua nas margens deixadas a descoberto pela intervenção do 

Estado, em contextos territoriais peri-urbanos (como o concelho de Vila Nova de 

Gaia que conheceu um crescimento demográfico e habitacional sem precedentes na 

década de 90), provavelmente geradores de uma fragilização da dita sociedade-

providência; na medida em que as relações de interconhecimento, reconhecimento 

mútuo e entreajuda baseadas em laços de parentesco e vizinhança tenderão a 

assumir contornos menos robustos. 

Assim, atender à especificidade territorial deste concelho e reconhecer o espaço de 

actuação das instituições, bem como o plano societário de influência nas decisões 

dos sujeitos (coesão das relações sociais, dinâmicas do tecido produtivo, etc.), 

constitui igualmente um dos objectivos deste estudo.  

Em resumo, este estudo propõe-se conhecer o processo de decisão dos sujeitos 

desempregados perante propostas do IEFP, partindo da hipótese de que este 

processo de decisão não se esgota numa esfera decisória individual. Recorrendo à 

clássica distinção analítica macro vs micro social, pretendemos distinguir planos 

distintos de influência e pesos diferenciados na formação da decisão por parte do 

indivíduo. Compreendendo este processo, entendemos poder contribuir para uma 

melhor compreensão do fenómeno do desemprego. 

 

Assim, pretende-se responder às seguintes hipóteses de investigação: 

 Os sujeitos desempregados são racionais nos processos de tomada de 

decisão face a propostas de emprego colocadas pelo IEFP (Centro de 

Emprego); 
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 Esta racionalidade (traduzida nas variáveis que influenciam a tomada de 

decisão), está mais próxima de um modelo de “gestão de vida” do que de um 

modelo de “gestão de carreira”, (modelo de decisão de curto prazo versus 

modelo de decisão de médio/ longo prazo), principalmente nos sujeitos 

desempregados com menores habilitações ou qualificações profissionais; 

 A aproximação institucional aos sujeitos (acentuada pelas directivas 

europeias em matéria de políticas de emprego e materializada no Plano 

Nacional de Emprego), preconiza a via da gestão de carreira dando lugar a 

desfasamentos entre duas racionalidades: “racionalidade desejada” e 

“racionalidade vivenciada”; 

 Pelo que, existe potencial para uma actualização dos referenciais de 

segmentação dos sujeitos que acedem aos Centros de Emprego, bem como, 

para contribuir para um maior ajustamento nas estratégias de colocação dos 

mesmos, de acordo com uma perspectiva de territorialidade das políticas de 

emprego. 

 

Concretamente, são objectivos gerais do estudo: 

 A existirem, identificar patologias, em particular no domínio do emprego, 

resultantes de factores conjunturais locais que justifiquem estratégias de 

intervenção específicas para o território de Vila Nova de Gaia; 

 Analisar o processo de tomada de decisão dos sujeitos desempregados 

quando confrontados com propostas de emprego por parte do Centro de 

Emprego (Vila Nova de Gaia); 

 Identificar e atribuir graus de significância às variáveis que influenciam essa 

tomada de decisão; 

 Actualizar os referenciais de segmentação dos sujeitos desempregados 

inscritos no Centro de Emprego; 

 Trabalhar conceptualmente a noção de “gestão de vida” por contraponto ao 

de gestão de carreira no sub-grupo de desempregados menos qualificados; 
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 Informar do potencial de actuação dos técnicos de colocação de emprego por 

via do domínio das variáveis que intervêm nos processos de decisão 

individual dos sujeitos desempregados inscritos no Centro de Emprego e da 

identificação de práticas que permitam dar respostas aos obstáculos 

tipificados, numa lógica de territorialização das estratégias de emprego. 
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PARTE III 

CONTEXTO TERRITORIAL DO ESTUDO E ITINERÁRIO 
METODOLÓGICO 

 

 

1. O Desemprego em Vila Nova de Gaia e Determinantes Conexos 

De forma a enquadrar as hipóteses em estudo procedeu-se a uma análise estatística 

das características da população deste estudo, a saber, os desempregados do 

concelho de Vila Nova de Gaia que se encontram inscritos no respectivo Centro de 

Emprego do concelho. Escolheu-se acompanhar a evolução do fenómeno num 

limite temporal de três anos, compreendido entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 

2006. 

Para obter informação sobre os números dos desempregados, recorreu-se aos dados 

referentes ao número de indivíduos inscritos, disponibilizados na página oficial do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) na Internet (www.iefp.pt). 

Este organismo, reconhecendo a importância da dimensão micro, emite 

informações mensais por concelho. As fontes de dados assim desagregadas 

revestem-se de extrema importância visto a população em estudo ser precisamente 

a totalidade dos desempregados inscritos no Centro de Emprego do concelho de 

Vila Nova de Gaia. 

Assume-se, assim, que esta análise estatística não procurará trabalhar com taxas de 

desemprego reais referentes ao concelho mas com variáveis e rácios relativos ao 

universo deste projecto de investigação. O cálculo de taxas de desemprego 

implicaria necessariamente o recurso a dados estatísticos oficiais divulgados pelo 

Instituto Nacional de Estatística, dados esses que não se encontram disponíveis 

para o limite temporal nem para o âmbito territorial que especificámos neste 

projecto. Os dados sobre o número de desempregados e o total da população activa, 

por concelho, referem-se aos últimos Censos de 2001, sendo que informação mais 
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actualizada sobre estas variáveis apenas se encontra disponível para um nível de 

desagregação insuficiente (NUTS II – Região Norte).  

Neste sentido, e daqui em diante, sempre que nos referirmos genericamente a 

desempregados estamos a designar aqueles desempregados que se encontram 

inscritos no Centro de Emprego da sua residência. Os dados fornecidos pelo IEFP 

revestem-se também de especial importância na medida em que estão segmentados 

segundo variáveis relevantes para as hipóteses de investigação: género, tempo de 

desemprego, grupo etário e nível de escolaridade dos sujeitos.  

 

1.1. Vila Nova de Gaia no contexto da Área Metropolitana do Porto 

Integrando o município de Vila Nova de Gaia a Área Metropolitana do Porto 

(AMP), será pertinente enquadrar a trajectória dos seus fenómenos de desemprego 

no âmbito mais alargado desta região. Assim, procedemos a uma comparação do 

número de desempregados nos diferentes concelhos em questão, utilizando 

informação específica sobre os meses de Dezembro referentes aos três anos em 

análise. 

Tabela 1 – Desempregados Inscritos nos CE por Concelho 

Nº DE DESEMPREGADOS 
% DE DESEMPREGADOS NO 

TOTAL DA AMP 

CONCELHOS 
DEZ. 
2004 

DEZ. 
2005 

DEZ. 
2006 

DEZ. 
2004 

DEZ. 
2005 

DEZ. 
2006 

Arouca 640 667 634 0,62% 0,64% 0,64% 

Espinho 2591 2536 2479 2,51% 2,42% 2,50% 

Gondomar 10948 11349 10546 10,62% 10,81% 10,64% 

Maia 7638 7749 7256 7,41% 7,38% 7,32% 

Matosinhos 9592 9420 8949 9,30% 8,97% 9,03% 

Porto 16192 15463 13942 15,70% 14,73% 14,07% 

Póvoa de Varzim 3349 3556 3314 3,25% 3,39% 3,34% 

Sta. Mª Feira 6771 7902 7475 6,57% 7,53% 7,54% 

Sto. Tirso 6455 7052 7172 6,26% 6,72% 7,24% 

S. João Madeira 928 1127 1096 0,90% 1,07% 1,11% 

Trofa 3165 3356 3368 3,07% 3,20% 3,40% 

Valongo 6167 6079 6002 5,98% 5,79% 6,06% 

Vila do Conde 4408 4732 4484 4,28% 4,51% 4,52% 

Vila Nova de Gaia 24267 24003 22390 23,53% 22,86% 22,59% 

TOTAL AMP 103111 104991 99107 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  
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Da análise do quadro anterior decorre que Vila Nova de Gaia é o concelho que 

apresenta, consecutivamente para os três anos, um maior número total de 

desempregados. Estes ascendem aos 24 277 para 2004, 24 003 para 2005 e 22 390 

no ano de 2006. Estes números acarretam uma distância bastante significativa em 

relação ao segundo concelho com mais desempregados, o Porto, com 16 192, 15 

463 e 13 942 desempregados para os três anos, respectivamente. 

Uma análise em termos relativos, comparando o volume de desempregados por 

concelho com o total de desempregados na AMP, revela-nos que o concelho é 

aquele que concentra mais desempregados, contando com cerca de 23% dos 

desempregados da AMP para os três anos em análise. Vila Nova de Gaia é seguida, 

a uma distância significativa, pelos concelhos do Porto (entre 14 e 15% dos 

desempregados da AMP) e de Gondomar (cerca de 10% dos desempregados). De 

referir que se nota, ao longo dos três anos, um decréscimo muito suave da 

concentração de desemprego no concelho. 

 

Tabela 2 - Desempregados inscritos nos CE da AMP por Género e Tempo de 
Inscrição 

DEZ. 2006 

GÉNERO TEMPO DE INSCRIÇÃO 

CONCELHOS MASCULINO FEMININO < 1 ANO 1ANO E + 

Arouca 34,2% 65,8% 56,0% 44,0% 

Espinho 43,0% 57,0% 50,9% 49,1% 

Gondomar 45,0% 55,0% 52,1% 47,9% 

Maia 41,0% 59,0% 52,3% 47,7% 

Matosinhos 49,1% 50,9% 50,9% 48,0% 

Porto 50,9% 49,1% 54,7% 45,3% 

Póvoa de Varzim 44,5% 55,5% 54,8% 45,2% 

Sta. Mª Feira 38,2% 61,8% 48,0% 52,0% 

Sto. Tirso 40,0% 60,0% 37,7% 62,3% 

S. João Madeira 41,4% 58,6% 56,3% 43,7% 

Trofa 33,4% 66,6% 41,8% 58,2% 

Valongo 40,3% 59,7% 55,0% 45,0% 

Vila do Conde 37,5% 62,5% 50,1% 49,9% 

Vila Nova de Gaia 41,5% 58,5% 46,1% 53,9% 

 Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  
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Analisando a distribuição do desemprego por género para o mês de Dezembro de 

2006, confirma-se que este afecta invariavelmente mais as mulheres que os homens. 

Isto é confirmado em todos os concelhos, seguindo Vila Nova de Gaia um padrão 

médio de desigualdade. Já em termos de desempregados por tempo de inscrição, os 

dados para o mesmo período indicam que existem concelhos com uma maior 

incidência do desemprego de longa duração. Vila Nova de Gaia é o terceiro mais 

afectado, seguindo os concelhos da Trofa e Santo Tirso, como se pode verificar no 

quadro abaixo. 

 

1.2. Evolução das características do desemprego no Concelho 

Analisando o gráfico abaixo, representando o número total de desempregados ao 

longo dos três anos em análise, verifica-se que o pico do número de desempregados 

se concentrou em Abril de 2005. A partir deste momento, esta variável seguiu uma 

tendência geral decrescente pese embora alguns valores poderem por vezes indicar 

ligeiros aumentos do desemprego em determinados meses específicos. 

 

Gráfico 1 - Evolução do Número de Desempregados (%) 

Desemprego 2004 - 2006
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Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

No quadro seguinte projectam-se em termos relativos estes números totais do 

desemprego, de forma a melhor demonstrar a tendência decrescente já verificada 

acima. Apesar dos constantes acréscimos e decréscimos mensais (evidenciados pelas 
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constantes oscilações da linha do gráfico) consegue distinguir-se uma tendência 

geral de baixa do desemprego. Até Abril de 2005 o ramo do gráfico concentra-se 

maioritariamente no eixo percentual positivo, indicando um crescimento do 

desemprego. A partir dessa data o ramo concentra-se maioritariamente na parte 

negativa no eixo percentual negativo, indicando um decrescimento do desemprego. 

 

Gráfico 2 - Variações mensais no Número de Desempregados (%) 
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Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

a) As Questões de Género 

Subdividindo os desempregados de Vila Nova de Gaia por subcategorias de género 

pode verificar-se que a população feminina é mais afectada pelo desemprego que a 

população masculina. Esta diferença em seu desfavor mantém-se aparentemente 

constante ao longo dos três anos em análise, como se pode observar nos quadros 

seguintes. A mancha de espaço entre as duas linhas de cada gráfico dá-nos a 

magnitude urante os 

três anos o desfavorecimento das mulheres parece apresentar uma magnitude 

relativamente constante. No entanto, se analisarmos as percentagens médias anuais 

do desemprego feminino e masculino, com base nos totais do desemprego mensais, 

podemos verificar que houve um ligeiro agravamento da situação das mulheres: em 

2004 43,2% dos desempregados eram mulheres contra 56,8% de homens; no ano de 

da disparidade entre os desempregos feminino e masculino. D

 - 84 - 



2005 as mulheres perfaziam 42,3% dos desempregados contra 57,7% de homens e 

 

Gráfico 3 - Desempregados Inscritos por Género (2004) 

no ano de 2006 a proporção era de 58,4% para as mulheres e 41,6% de homens.   
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: Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

Gráfico 4 - Desempregados Inscritos por Género (2005) 

 Fonte de Dados
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Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  
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Gráfico 5 - Desempregados Inscritos por Género (2006) 
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Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

b) Os Desempregados de Longa Duração 

Outra característica do desemprego em Vila Nova de Gaia que se manifesta 

constante durante os anos em análise é a relacionada com o tempo de inscrição dos 

desempregados. A maioria dos indivíduos permanece inscrita no Centro de 

Emprego por períodos superiores a um ano, sendo considerados como 

desempregados de longa duração (DLDs). Para os anos de 2004, 2005 e 2006 as 

percentagens médias de DLDs foram respectivamente 54,8%, 55,2% e 55,1% do 

tal dos desempregados. A constância desta característica dá fracos sinais sobre o 

ntido de haver uma permanência alongada 

de períodos sem trabalho, com as inevitáveis consequências que a inactividade 

to

dinamismo do mercado de trabalho no se

prolongada acarreta. 

 

c) Desemprego por Grupo Etário 

Quando agrupamos os desempregados por faixas etárias, como se faz no quadro 

abaixo, podemos observar com clareza que estes se concentram 

predominantemente na casa dos 35 aos 54 anos. Ao longo dos três anos o 
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desfavorecimento deste grupo etário tem vindo a acentuar-se ligeiramente: em 

2004 representava 41,3% dos desempregados sendo que nos dois anos seguintes 

esta proporção subiu para os 44,8% e 46,3% respectivamente.  

ntram-se os indivíduos com 55 anos ou mais: em 2005 

tiveram uma ligeira baixa de representatividade no total dos desempregados, 

, 

ascendendo aos 19,7%.  

Por último, o grupo etário com menor incidência de desemprego é o dos mais 

jovens send

Gráfico 6 - Desempregados Inscritos por Grupo Etário (%) 

Os indivíduos entre os 25 e os 34 anos são os segundos mais afectados pelo 

desemprego sendo que ao longo dos anos a sua percentagem no total dos 

desempregados tem vindo a baixar.  

Em terceiro lugar enco

passando de 19% em 2004 a 18,1% em 2005. No entanto, o ano de 2006 esta faixa 

etária voltou a estar representada acima do valor de referência para 2006

o que ao longo dos três anos a sua performance tem vindo a melhorar. 
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Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

Estes dados no seu conjunto permitem-nos perceber que os sujeitos com idades 

mais avançadas (a partir dos 35) têm vindo a ser progressivamente mais afectados 

pelo fenómeno do desemprego. Em sentido oposto situam-se os sujeitos com idades 
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compreendidas até aos 34 anos que têm visto a sua proporção no total dos 

desempregados diminuir. 

 

d) Os Níveis de Escolaridade dos Sujeitos 

Por último, falta analisar a expressividade do desemprego para cada um dos 

diferentes níveis de esco

seguida, é notória uma maior concentração do desemprego nos sujeitos com menor 

escolaridade. Analisando agregadamente os dados das duas primeiras colunas, 

referentes aos indivíduos que no máximo completaram o 1º Ciclo do Ensino, temos 

que em 2004 este grupo englobava 41,5% dos desempregados, proporção que se 

manteve nos 41,2% em 2005 e 41,8% em 2006. 

À medida que vamos avançando para grupos com maior escolaridade, o 

desemprego vai tendo uma incidência cada vez mais suave. 

 

Gráfico 7 - Desempregados Inscritos por Nível de Escolaridade (%) 
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Fonte de Dados: Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

De acordo com esta análise sobre as características do desemprego registado no 

concelho de Vila Nova de Gaia notamos que este toma configurações particulares 

no que diz respeito aos referenciais de segmentação definidos pelas estatísticas do 
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Centro de Emprego, nomeadamente género, tempo de inscrição, grupo etário e 

nível de escolaridade. Atingindo particularmente as mulheres, este desemprego é 

assim caracterizado por uma marcada desigualdade de género. A maioria dos 

sujeitos que se encontram privados de emprego têm permanecido em tal situação 

há mais de um ano, configurando o desemprego do concelho cada vez menos como 

uma situação de transição entre dois períodos de actividade e mais como uma 

situação de inactividade que permanece e se prolonga ao longo do tempo. Em 

termos de idade, o desemprego é mais expressivo na faixa etária entre os 35 e os 54 

anos, fase em que os sujeitos encontram sérias dificuldades de reinserção no 

mercado de trabalho, sendo cada vez menos expressivo à medida que caminhamos 

para idades cada vez menores. Expectavelmente, em termos de habilitações 

escolares o desemprego sente-se com maior intensidade nos segmentos com um 

grau de escolaridade mais baixo.  

 

1.3. Determinantes conexos do desemprego em Vila Nova de Gaia 

O quadro que temos vindo a traçar sobre o desemprego em Vila Nova de Gaia não 

ficaria completo se não atendêssemos a certas especificidades do território que, no 

nosso entender, podem influenciar grandemente a tomada de decisão dos sujeitos. 

Sendo nosso propósito enquadrar as hipóteses em estudo, importa neste sentido 

averiguar das características do concelho no que diz respeito a dois eixos que 

consideramos fulcrais, a saber: a densidade da rede social de apoio social e as 

características da mobilidade existentes no concelho. Segundo o que decorre das 

nossas hipóteses, estes serão factores de peso nos processos de tomada de decisão 

do sujeito. Esta pertinência justifica-se na medida em que propomos que este 

processo de decisão pode não se esgotar numa esfera individual mas antes estender-

se para incluir de modo absolutamente central o grupo doméstico. 

Quando tomamos em conta a unidade familiar como um todo, os recursos 

existentes para cuidar das pessoas dependentes (crianças ou familiares) podem 

tornar-se um factor relevante para as decisões de aceitação ou rejeição de uma 

proposta de emprego por parte de um sujeito desempregado. Se considerarmos 

famílias com dependentes a cargo, por exemplo, aceitar uma oferta de emprego 

pode significar ter de recorrer a equipamentos sociais (creches, jardins de infância, 

centros de actividades de tempos livres e equipamentos de apoio à terceira idade) 
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para cuidar destes familiares no tempo de ausência no trabalho. Desta situação 

podem decorrer custos elevados e até impossíveis de suportar, especialmente se 

tivermos em consideração as reduzidas remunerações geralmente propostas pelos 

empregadores e a insuficiência de equipamentos sociais públicos. Por outro lado, a 

mobilidade no concelho torna-se relevante na medida em que os tempos de 

deslocação entre casa e trabalho podem ditar impactos marcantes na estruturação 

da vida familiar. Se à jornada de trabalho adicionarmos um tempo de deslocação 

considerável, a disponibilidade para gerir a vida familiar pode torna-se 

verdadeiramente exígua. Assim, e recorrendo aqui à terminologia económica, o 

custo de oportunidade de aceitar um emprego pode ser mais elevado do que os 

benefícios decorrentes dessa aceitação. Eventualmente estes serão factores que se 

mulheres que, tradicionalmente tendo de 

pel de maior relevância nos cuidados aos filhos e 

à gestão doméstica, são aquelas mais afectadas pelo desemprego.  

do Diagnóstico Social do concelho, 

elaborado para pela equipa técnica da Rede Social (Divisão Municipal da Acção 

sentirão com maior intensidade para as 

acumular um emprego com um pa

Por estas razões torna-se relevante a inclusão de alguns dados sobre as 

características da rede de equipamentos sociais e da mobilidade em Vila Nova de 

Gaia. No que diz respeito aos equipamentos sociais, todos os dados que se 

apresentam de seguida foram retirados 

Social da Câmara Municipal). Este Diagnóstico foi publicado em Abril de 2004 e 

baseou-se grandemente nos resultados do último Censos realizado em 2001. No 

que concerne a mobilidade, retiraram-se dados do Estudo sobre Transportes e 

Mobilidade no Concelho de Vila Nova de Gaia, realizado no âmbito das Agendas 21 

do Eixo Atlântico. 

 

a) Rede de Equipamentos Sociais 

O diagnóstico sobre a rede de equipamentos sociais do concelho está estruturada 

segundo a faixa etária das populações a que os equipamentos de se dirigem. 

Dependendo do grupo etário em questão, o funcionamento destes equipamentos 

pode ser da responsabilidade do Estado, de entidades privadas ou de Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 

No que diz respeito à população entre os 0 e os 2 anos, o concelho tem uma 

população de 10337 crianças sendo que apenas 1100 destas se encontram cobertas 
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por creches, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 10,6%. Das 24 

freguesias do concelho, 9 não dispõe de qualquer tipo de equipamento desta 

valência (Canelas, Lever, Olival, São Félix da Marinha, São Pedro da Afurada, 

e, Serzedo e Valadares). Nas restantes freguesias as creches da 

responsabili

Os jardins de infância são os que apresentam uma melhor taxa de cobertura no que 

se r celhia 

Seixezelo, Sermond

dade de organismos privados ou de IPSS’s. 

efere à rede de equipamentos de apoio à infância, com uma cobertura con

de 64,3%. A população na faixa etária dos 3 aos 5 anos é de 9633 crianças, das quais 

6192 frequentam estabelecimentos de ensino pré-escolar, quer da rede pública, quer 

das IPSS assim como da rede de ensino privado. Todas as freguesias têm mais que 

uma sala de jardim de infância sendo que pelo menos uma delas pertence à rede de 

ensino pré-escolar público. Se existem freguesias com uma baixa taxa de cobertura, 

nomeadamente Canelas com 29,0% e Serzedo com 27,8%, nas freguesias de Santa 

Marinha e Crestuma verifica-se uma taxa de cobertura superior a 100% (115,3% e 

127,0% respectivamente) devido ao facto de os equipamentos aí existentes darem 

resposta a crianças de outras freguesias ou mesmo de fora do concelho. 

 

Figura 1 – Mapa de Acessibilidade a Jardins de Infância 

 
Fonte de Dados: Estudo sobre Transportes e Mobilidade no Concelho de Vila Nova de Gaia (CMG, 2005) 

 - 91 - 



Segundo o que consta no Diagnóstico Social, a taxa de cobertura média não 

contempla de forma uniforme todas as necessidades das crianças deste grupo etário: 

a par da componente pedagógica, a componente de apoio à família, constituída pelo 

ão dispõem de 

qualquer tipo de equipamento deste tipo. Aquelas freguesias que apresentam taxas 

o 

u amigos.  

egundo o constante no Diagnóstico Social, as respostas dirigidas à 3ª idade de Vila 

Nova de Gaia são constituídas por diversos equipamentos e serviços, a saber, Lares, 

Centros de Dia omunitária e 

Apoio de Voluntariado ar companhia e fazer algumas compras 

necessárias). Estas resp adas para a população com mais de 65 

anos que ascende a 34602 habitantes no s ap tão 

prolongamento de horário (após o final da parte lectiva) e serviço de refeições, é 

apenas assegurada pelas IPSS’s e privados e está presente em apenas 17 das 24 

freguesias do concelho. Os factores que explicam esta situação prendem-se, entre 

outros, com alguns condicionalismos de ordem física que impedem a dotação dos 

equipamentos já existentes com novas estruturas (por exemplo, cantinas) e com a 

incapacidade da autarquia para dotar todos os equipamentos com essa componente, 

sobretudo nas zonas urbanas onde há maior procura destas valências.  

Os centros de actividades de tempos livres (ATL’s) existentes no concelho estão 

longe de dar resposta efectiva aos tempos livres das crianças que se encontram no 

grupo etário dos 6 aos 9 anos e que frequentam o primeiro ciclo de ensino básico. 

Em termos absolutos esta população ascende às 12919 crianças das quais 3121 se 

encontram cobertas por ATL’s, correspondendo a uma taxa de cobertura concelhia 

de 24,16%. Gulpilhares, Olival, Seixezelo, Sermonde e Serzedo n

de cobertura mais elevadas são Santa Marinha (61,98%), Arcozelo (41,57%), 

Valadares (37,52%) e Mafamude (36,24%). Nas restantes freguesias a cobertura é 

relativamente baixa, não ultrapassando em algumas delas uma taxa de 10%. No an

lectivo de 2006/2007 foi instituído para a rede pública de ensino básico a 

obrigatoriedade de fornecer actividades para as crianças até às 17h30. Esta 

mudança surgiu no sentido de uma melhoria em termos de apoio estatal à família, 

reduzindo a necessidade de recorrer a ATL’s para ocupar as crianças no período 

pós escolar. No entanto, visto que nem todas as famílias estão disponíveis para 

tomar conta das crianças imediatamente após as 17h30, a necessidade de recorrer a 

ATL’s subsiste. Esta necessidade é particularmente sentida dentro das famílias que 

têm os seus elementos a trabalhar e não possuem apoio de familiares o

S

, Apoio Domiciliário, Centro de Convívio, Cantina C

 (para prest

ostas são vocacion

 concelho. Deste enas 2875 es
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cobert uipamentos e serviços, correspondendo a uma taxa de cobertura de 

8,31%. Cerca de 7 freguesias não dispõem de qualquer equipamento para a 3ª idade 

(Canidelo, Lever, Olival, Seixezelo, Sermonde, Serzedo e Vilar de Andorinho) 

sendo Santa Marinha aquela que apresenta uma maior cobertura com uma taxa de 

22,78 anhando a ência demogr geral de e imento 

progressivo da população, o aumento da população com mais de 65 anos no 

 respostas para a 

opulação dentro desta faixa etária tende a agravar-se no concelho. 

umo, apresenta-se na página seguinte um quadro com a informação 

disponível sobre a capacidade dos equipamentos sociais de Vila Nova de Gaia para 

ue se encontram em idade activa, 

faixa onde se inserem os desempregados que são alvo do nosso estudo. Este facto 

 

os por eq

%. Acomp  tend áfica nvelhec

intervalo censitário de 1991 a 2001 revela que a insuficiência de

p

Em jeito de res

responder às necessidades da sua população. 

Dada a manifesta insuficiência de cobertura da população nestes serviços, pode 

deduzir-se que existe toda uma camada de crianças e idosos no concelho que estará 

dependente do apoio por parte de familiares q

não será de menor relevância para a apreciação dos factores que influenciam a 

tomada de decisão destes sujeitos perante propostas de emprego por parte do 

IEFP, se atendermos à hipótese de que as características da unidade familiar a que 

os sujeitos pertencem condicionam as suas possibilidades de escolha. 

 

Tabela 3 - Capacidade dos Equipamentos Sociais 

POPULAÇÃO 
CONCELHIA 
DENTRO DA 

FAIXA ETÁRIA 
DESIGNADA 

POPULAÇÃO 
COBERTA POR 

EQUIPAMENTOS 
TAXA DE 

COBERTURA 

CRECHE 
(0-2 ANOS) 10337 1100 10,6% 

JARDIM DE 
INFÂNCIA 
(3-5 ANOS) 9633 6192 64,3% 

ATL 
(6-9 ANOS) 12919 3121 24,16% 

3ª IDADE 
(65 ANOS OU +) 34602 2875 8,31% 

Fonte: INE, Censos 2001 (cit in Diagnóstico Social, Concelho de Vila Nova de Gaia) 
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b) Mobilidade 

A mobilidade dos sujeitos constitui um potencial factor crítico para a decisão, por 

parte dos sujeitos desempregados, de aceitar ou não uma oferta, a dois níveis: ao 

nível da recolha de informação sobre os empregos disponíveis (quanto pior a 

mobilidade dos sujeitos, maior o custo de recolha dessa informação), e ao nível da 

avaliação individual dos empregos disponíveis. 

Neste ponto, a mobilidade em Vila Nova de Gaia revela-se uma variável 

particularmente crítica: um estudo desenvolvido pela Câmara Municipal de Vila 

Nova de Gaia no âmbito de um projecto da Agenda 21 (CMG, 2005), revela que “é 

 “Trabalho” que se verifica o predomínio do modo 

automóvel, com mais de metade da quota em termos modais; somados todos os 

 estudo revela uma forte uniformidade face à distribuição modal das viagens 

sistemáticas, com o automóvel a ser dominante em todas as freguesias com 

excepção de Lever (em que domina o auto

pelo facto do transporte colectivo rado o menos predominan  para um 

númer  ainda significa tes, Grijó, Per inho, São 

Feliz da Marinha, Serzedo e Valadares (op. cit.: 15). Refira-se que, questionados os 

inquiridos face aos motivos do uso do automóvel quando a razão do automóvel é 

”Traba ho”, 17,2% r

Assim, os padrões de mobilidade d o do concelho, com o automóvel a ser 

o meio de ransporte mais impo ue não será de excluir a relevância 

de factores como a localizaç emprego), e do rendimento do 

agregado familiar para a apreciação dos factores que influenciam a tomada de 

decisão destes sujeitos perante prop mprego por parte do IE P. 

 

 

nas viagens relacionadas com o

modos motorizados, incluindo o autocarro, observa-se que captam mais de 85% do 

total das viagens habituais” (op. cit.: 11). O mesmo estudo revela que em 42% do 

total das deslocações diárias (620 810 viagens/ dia), o transporte utilizado é o 

automóvel, sendo que 20,7% eram realizadas de comboio e apenas 1,1% eram 

realizadas por autocarro. 

O

carro). Estas assimetrias são enfatizadas 

ser conside te

o tivo de freguesias: Arcozelo, Avin os

l esponderam “ausência de alternativas”. 

a populaçã

 t rtante, sugerem q

ão (da residência e do 

ostas de e F
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2. Itinerário Metodológico 

As metodologias contempladas neste estudo visaram a recolha de dados primários 

com vista ao desenvolvimento de um trabalho de análise duplamente quantitativo e 

qualitativo. Assim, a concepção e aplicação dos diferentes instrumentos de recolha 

de informação seguiu um itinerário metodológico que pode ser descrito de forma 

esquemática pelo seguinte diagrama: 

 

Figura 2 – Esquema do Itinerário Metodológico 

 ETAPA O  

 ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS  

   

 ETAPA 1  

 DINÁMICA DE GRUPO E GRUPO-FOCAL  

   

 ETAPA 2  

 
CONCEPÇÃO DOS 

INSTRUMENTOS DE 
RECOLHA DE ANÁLISE 

 

   

 ETAPA 3  

 PRÉ-TESTE  

   

 ETAPA 4  

 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS  

   

ENTREVISTAS  
INQUÉRITOS POR 
QUESTIONÁRIO 

   

 ETAPA 5  

 
SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DA 

INFORMAÇÃO  
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2.1. Metodologias 

Entrevistas Exploratórias 

Apesar de não estar contemplado em sede de candidatura, foi sentida a necessidade 

de recorrer à realização de entrevistas exploratórias junto de pessoas em situação 

 de forma a aprofundar o 

conhecimento do vivido do indivíduo desempregado. Parecia-nos que esta atitude 

om pessoas 

desempregadas; 

 Identificar e listar as categorias/dimensões presentes no discurso das pessoas 

em situação de desemprego; 

a) Corpus Documental

de desemprego. A introdução desta etapa na metodologia do projecto serviu o 

seguinte propósito: melhorar o desenho estrutural da acção relacionada com a 

dinâmica de grupo com pessoas desempregadas. Assim, e apesar da informação 

obtida através da recensão bibliográfica, admitiu-se como sendo ajustado a colecta 

de dados através da técnica de entrevista exploratória

não sendo de todo despicienda, enriqueceria, bem pelo contrário, a qualidade da 

informação sistematizada sobre a realidade do desemprego no concelho de Vila 

Nova de Gaia. Dado o seu carácter exploratório, as entrevistas decorreram de 

forma muito aberta e flexível. 

Assim, os objectivos pretendidos eram: 

 Aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno do desemprego no concelho de 

Vila Nova de Gaia; 

 Maximizar o desenho metodológico da dinâmica de grupo c

 Ajustar as dimensões estruturantes da dinâmica de grupo a partir da 

informação recolhida junto de pessoas desempregadas. 

 

O corpus documental é constituído por um pequeno acervo de 5 entrevistas 

realizadas junto de outras tantas pessoas que têm vindo a experenciar uma situação 

de desemprego; pode-se considerar, quanto à tipologia dos dados, que estes se 
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enquadram no que Van der Maren (1995) designou como dados suscitados, já que 

resultam de um protocolo de entrevistas semidirectivas. 

Procurou-se, assim, aplicar o princípio da exaustividade no que respeita à análise do 

material recolhido, sendo possível observar que os documentos estudados 

apresentam uma grande homogeneidade – todos se referem ao mesmo caso e 

objecto em estudo - principio da homogeneidade enunciado por Bardin (1998). 

b) Leitura Flutuante 

Procedeu-se a uma leitura flutuante do material de modo a realizar uma 

aproximação ao ambiente discursivo, estabelecendo um primeiro contacto com a 

variabilidade da produção discursiva, percebendo as suas particularidades 

linguísticas e aferindo, genericamente, os sentidos globais do discurso. 

c) Tipos de Categorização 

A análise de conteúdo pressupõe uma economia da palavra, uma operação que visa a 

redução da informação, de modo a despertar o sentido do discurso. Assim, a 

categorização enquanto operação central da análise de conteúdo, é a “operação 

através da qual os dados são classificados e reduzidos, após terem sido identificados 

como pertinentes (…).” 

Para a construção das categorias ou classes de codificação do discurso fizemos uso 

rocesso de recorte da unidade de registo. Assim, e tendo em 

conta que a entrevista convida a uma produção oral, não é de estranhar as 

de um processo indutivo, em que nos socorremos do corpus documental para a 

formulação de um quadro categorial adequado a uma leitura ajustada da realidade 

expressa no discurso – usámos pois os procedimentos ditos abertos ou de carácter 

exploratório. 

Como enuncia Esteves (2006), as condições de produção da mensagem ganham um 

particular relevo no p

dificuldades que se apresentaram aquando da análise qualitativa de conteúdo do 

corpus documental. O sujeito, convidado a falar livremente sobre a sua situação 

face ao desemprego, produz um registo discursivo rico em omissões, 

ininteligibilidades, repetições e ruídos, tornado difícil a operação de recorte da 

unidade de registo a codificar. Deste modo, e adoptando uma atitude de prudência, 
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seguimos uma vez mais o conselho de Esteves (2006), é preferível “isolar o sentido 

no que foi dito e não na forma como o foi dito.”. 

Adoptámos a entrevista como unidade de contexto, segmento de mensagem lato e 

abrangente que integra e incorpora o sentido contextual das unidades de registo, 

“porque é ela, na sua integralidade, que permite compreender o sentido de cada uma 

das unidades de registo que foram recortadas” Esteves (2006). 

Por fim, fez-se uso da unidade de registo semântica enquanto elemento de 

significação a atribuir a uma dada categoria. Este tipo de unidade de registo 

ultrapassa a mera expressão baseada na palavra ou conjunto de palavras, atende 

antes de tudo ao sentido da mensagem.  

d) Exemplo da Análise de Conteúdo Realizada 

erial depositado no corpus documental foram 

Tomando como unidade de contexto a 

entrevista exploratória 1 – UC/EEXP1 – é possível recortar um conjunto de 

uni

modo s

Centro

Par -

como a

Empre

express  em situação de desemprego. 

Deste modo, entendeu-se ser pertinente a análise dos sentidos atribuídos ao 

dispositivo enquanto uma organização que apresenta um determinado tipo de 

serviço

Emprego em 5 indicadores, a saber: Atendimento, Oferta de Emprego, Organização 

da m

seguida e registo a cada uma das 

categorias mencionadas20. 

Exemplo: face à categoria Oferta de Emprego é possível constatar que, raramente 

ou nunca, os utentes foram chamados para a atribuição de uma oferta de emprego, 

                                                

Após a leitura flutuante do mat

construídas, entre outras, as seguintes categorias – Centro de Emprego e 

Conciliação Vida Familiar/Profissional. 

dades de registo em torno das categorias mencionadas; assim e descrevendo de 

ucinto o processo de análise tomamos como exemplo ilustrativo a categoria 

 de Emprego. 

ece nos óbvia a formulação recorrente deste dispositivo, já que se configura 

 estrutura formal de apoio para quem procura emprego; o Centro de 

go adquiriu, ao longo dos últimos anos, um significado social muito 

ivo nas representações simbólicas dos cidadãos

s para atingir um fim específico. Decompôs-se a categoria Centro de 

Co unicação, Descentralização dos Serviços, Informação Disponibilizada. De 

, procurou-se encaixar uma ou mais unidades d

 
20 Ver anexo A – Quadro de análise de conteúdo das entrevistas exploratórias. 
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basta reparar nos seguintes excertos das narrativas, “Não, não, para emprego nunca 

me chamaram…” ou ainda “…chamaram para confirmarem que eu estava 

desempregado… e, pronto, não havia nada assim para mim…”. Ora, tal pode nos 

levar a inferir que o volume de oferta de emprego realizado pelo Centro de 

Emprego de Vila Nova de Gaia parece ser, neste caso concreto, muito baixo, pelo 

menos no que respeita aos anos de 2006/07.  

e) Breve Discussão de Resultados 

Tendo em conta os objectivo formulados para o enquadramento das entrevistas 

exploratórias é possível constatar que: 

e pretendíamos obter para a formulação de categorias 

estruturantes da dinâmica de grupo; 

 Foram sentidas grandes dificuldades para extrair significações ricas da 

 
 

 O corpus documental tem um valor reduzido do ponto de vista dos 

conteúdos qu

produção discursiva; algumas metodológicas podem ser apontadas, tais 

como a condução da entrevista, as dificuldades de expressão verbal por 

parte dos locutores, clareza de raciocínio, etc.; 

 Não obstante, foi possível identificar um conjunto de categorias pertinentes 

que permitissem a maximização do desenho metodológico da dinâmica de 

grupo; 

 Por último, constitui-se um pequeno acervo documental tendo como objecto 

o vivido pela pessoa em situação de desemprego. 

Dinâmica de Grupo 

A realização de uma dinâmica de grupo sobre a forma de dilemas, com elementos 

udo, foi uma das etapas consideradas pertinentes para 

por parte de pessoas desempregadas, face a uma oferta de emprego; 

do público-alvo do est

melhorar a informação obtida na fase exploratória e para dar maior consistência à 

construção dos instrumentos de recolha de informação. Assim, esta teve por 

objectivos:  

 Explicitar as diferentes variáveis presentes nos processos de tomada de decisão, 
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 Inventariar as principais dimensões que influenciam os processos de tomada de 

decisão face a oferta de emprego; 

 Obter informação pertinente a uma construção ajustada de instrumentos de 

l dos Participantes:

recolha de dados. 

a) Processo de Selecção e Perfi  

ultoria) – dispositivos que integram a APDES (entidade 

promotora do estudo). Do processo de selecção obteve-se um conjunto de 

participantes com características similare

(entre os 40

familiar (casados e com filhos), e duração

era DLD). O grupo apresentou uma cert  

gra

elemen

12º ano

b) Mat

Foram seleccionadas 6 pessoas em situação de desemprego inscritas no Centro de 

Emprego de Vila Nova de Gaia21. Os participantes na dinâmica de grupo foram 

seleccionados através de um processo de recrutamento interno: fez-se uso da base 

de dados do GAPS (Gabinete de Apoio Psico-Social) e GIIC (Gabinete Integrado 

de Informação e Cons

s no que respeita à classe geracional 

 e os 50 anos), residência (Concelho de Vila Nova de Gaia), situação 

 do desemprego (só um dos elementos não 

a homogeneidade, divergindo contudo, no

u de escolaridade (1 elemento concluíra o 1º Ciclo do Ensino Básico, 2 

tos frequentaram o 3º Ciclo do Ensino Básico, e os outros 2 concluíram o 

 de escolaridade) e no percurso profissional. 

erial: 

Foram concebidos dois cenários a partir da análise de conteúdo de entrevistas 

exp  retratavam 

narrativas de vida de indivíduos que se encontravam em situação de desemprego, e 

que eriam ser capazes de tomar 

uma decisão de recusa/aceitação de acordo com um conjunto de parâmetros 

descritos na história (ex.: distância, encargo com filhos menores, valor da 

rem

c) Duração: 2 horas.

loratórias realizadas junto de pessoas desempregadas. Os cenários

 perante uma determinada oferta de emprego, dev

uneração, idade do protagonista, etc.)22. 

 

d) Estratégias de Motivação:  

                                                 
21 Um dos participantes seleccionados não compareceu, tendo a dinâmico ocorrido com 5 elementos. 
22 Ver anexo B – Cenários para o focus goup. 
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Dad

sua con

que favorecessem uma maior implicação no debate da temática. Deste modo, 

podemos agrupar as estratégias em 2 níveis, a saber: (i) intrínseco à dinâmica e (ii) 

extrínseco à dinâmica. 

(i) intrínseco – a dinâmica de grupo decorreu num ambiente descontraído tendo-se 

ca, o respeito pela 

dade de opiniões, a busca activa dos saberes de cada elemento, o respeito 

integral pela pessoa e a horizontalidade da comunicação. 

tornar mais atractiva a oferta. 

as as reticências que as pessoas em situação de desemprego revelam em falar da 

dição, optou-se, deliberadamente, por conceber um conjunto de estratégias 

estruturado em torno de princípios como: a participação democráti

plurali

(ii) extrínseco – atribuição de uma compensação monetária, no valor de 20,00 €, pela 

participação na dinâmica de grupo; tal procura, entre outras coisas, cobrir o custo 

de oportunidade que o sujeito tem por participar na dinâmica, conferir uma certa 

seriedade ao trabalho de grupo e 

e) Metodologia: 

1.º Apresentação da temática, dos facilitadores e dos participantes; 

2.º Divisão em dois subgrupos de 2 e 3 elementos; 

3.º Apresentação de 1, dos 2 cenários concebidos, a cada um dos subgrupos; 

4.º Discussão intra-grupo com tomada de perspectiva do outro (adoptar a 

perspectiva do protagonista da narrativa descrita no cenário, com 

7.º Listagem de factores críticos de decisão nos processos de recusa/aceitação 

f) Avaliação:

subsequente tomada de posição face a uma oferta de emprego); 

5.º Nomeação de porta-voz e apresentação do caso ao grande grupo; 

6.º Debate e confronto de perspectivas a partir da argumentação construída nas 

etapas metodológicas anteriores e das vivências pessoais de cada um dos 

participantes; 

de oferta institucional de emprego; 

8.º Síntese conclusiva da dinâmica de grupo. 
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Na

de 

apr

pes

out

g) Descrição dos Resultados:

 avaliação, favoreceu-se os processos de autoavaliação pessoal e grupal em torno 

critérios como a qualidade do debate, e em particular da argumentação 

esentada, a extensão do debate, o grau de motivação apresentado, os ganhos 

soais obtidos, as mais-valias em termos de aprendizagem e na compreensão do 

ro, e a pertinência da sessão. 

 

Procede-se à descrição dos resu

análise (a idade como obstáculo, género

conciliação vida familiar/vida

activa, valor de remuneração, duração 

emprego, estrutura organizacional do Ce

de atendimento, descent

ltados por agrupamento em diferentes dimensões de 

, acessibilidade, progressão na carreira, 

 profissional, rede social de apoio, regresso à vida 

do subsídio de desemprego, oferta de 

ntro de Emprego de VN Gaia, qualidade 

ralização de serviços – UNIVA)23. 

Idade – esta dimensão foi problematizada como um dos maiores obstáculos que 

os sujeitos encontravam na tentativa de regresso ao mercado de trabalho; 

algumas unidades de registo do discurso verbal expressam de forma clara o 

factor idade: “que com 45 anos já não é fácil arranjar emprego…”, “Mesmo com 

35 anos já é muito difícil…! “ e “Eu posso dar um exemplo, uma vez uma amigo 

não ficou com um emprego porque lhe disseram que tinha 36 anos! O limite 

eram os 35, já viu?! É inconcebível!” 

Género – a variável género teve particular incidência no discurso em torno do 

elemento masculino; aparentemente os participantes acabaram por reproduzir 

os preconceitos vigentes no discurso social, em particular o papel de relevo do 

homem face ao mercado de trabalho, o seu lugar não é o espaço doméstico: “Se é 

homem, por si só já tem que aceitar o emprego!”, “A mulher ainda se justifica…” 

(que possa recusar a oferta de emprego, dado os encargos com todo o trabalho 

associado ao lar, ndr.), “Eu acho que a um homem custa mais a adaptar-se…” (à 

situação de desemprego, ndr.) e por fim, “O meu chegou quase a entrar em 

depressão!”. 

Acessibilidade – a distância casa/local de trabalho teve particular relevância no 

Cenário 1 em que é explicitado, de modo claro, o local de residência do 

protagonista da narrativa (Canidelo) e o local de trabalho da oferta de emprego 

                                                 
23 Ver anexo C – Grelha de registo da dinâmica com os desempregados. 
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(zona industrial de Canelas). Assim, foi possível assistir à decomposição desta 

categoria em duas outras, a saber: a distância geográfica “é que ir de Canidelo que 

é na outra ponta a Canelas…”, e a eficácia do sistema de transportes públicos 

“Tinha de apanhar uma camioneta até à Câmara e aí outra para Canelas!” – 

parece não existir, portanto, uma ligação directa entre estes dois pontos 

geográficos! 

Quanto a esta questão de referir ainda a descrição de um caso concreto, duma 

oferta de emprego, por parte de um dos participantes no debate: “inicialmente 

tinham-me proposto ir para a zona de Penafiel, Paredes e Paços de Ferreira, a 

pegar às 06h00; veja as horas a que tinha que me levantar” ao qual chega à 

seguinte conclusão “Portanto, disse que ficaria no Porto e no horário nocturno”. 

Progressão na carreira – a possibilidade de progressão apresenta uma baixa 

frequência na discussão, tendo sido referida apenas uma única vez por um dos 

elementos “Que é uma profissão com possibilidade de progredir…”; é possível 

de admitir a seguinte unidade de registo, “Pois eu acho que se está sempre a 

aprender…”, como estando indirectamente relacionada com a ideia de 

progressão na carreira. 

Conciliação vida familiar/vida profissional – no decorrer do debate foi-se 

tornando perceptível a importância da família, em particular a responsabilidade 

face aos filhos menores são disso exemplos ilustrativos: “Tem os filhos. É certo 

que neste caso já são grandes…”, mas “Agora, se são pequeninos, tem o infantário para 

pagar…”. Ora, perante a dimensão familiar a conciliação desta com o mundo do 

trabalho adquiriu uma relevância premente na discussão: “Isso depende sempre do 

ambiente familiar que temos; depende da situação particular, da companheira… 

Conclusão, ia arranjar emprego por um lado mas ia criar outro problema (…); sou eu 

que levo as minhas filhas para a escola;” ou ainda “O meu ritmo de vida é diferente, 

tenho que dar apoio aos meus filhos ao final do dia.” 

Rede Social de Apoio – eis uma dimensão que não tendo sido explicitada pelos 

facilitadores da dinâmica de grupo foi verbalizada amiúde pelos participantes; 

aliás, foi com alguma surpresa que se verificou que as boas relações de 

vizinhança se traduzem em mecanismos de suporte e apoio social forte, 

exemplos que: passam pela admissão da hipótese de falar a um vizinho “ainda 

discutimos a possibilidade de arranjar uma pessoa, uma vizinha, mas…”; à simples 
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enunciação de ter recorrido a essa figura de suporte “Eu já cheguei a deixar os 

filhos na vizinha para poder ir trabalhar…” até à suprema ironia do regozijo face à 

condição de desempregado do seu vizinho “Se os avós ficam com as crianças já é 

outro cenário… Eu, por exemplo, não tenho ninguém; por acaso tenho a sorte da 

vizinha estar desempregada…”;  

Estruturas Sociais de Apoio – a discussão apontou no sentido de este tipo de 

Regresso à vida activa

estruturas funcionar como um elemento fundamental nos processos de tomada 

de decisão já que a sua a existência (p.e. de infantários) pode inibir a aceitação de 

uma determinada oferta “Agora já está melhor; mas há uns anos, era muito difícil 

arranjar infantário. Eu quando pensei no que ia ganhar em relação aquilo que teria 

que pagar, optei por estar 2 anos em casa.”. No entanto, existem condicionalismos 

próprios ao funcionamento dos infantários que devem ser tomados em linha de 

conta aquando das propostas, “Muitas vezes, os infantários só aceitam as crianças a 

partir de uma dada hora e se chegamos atrasados para os ir buscar paga-se caro”, ou 

ainda, “ Por acaso no da minha filha, deixam entrar a partir das 07h30…” 

 – procura-se com esta dimensão trabalhar a preocupação 

presente no discurso face à actualização de competências; eis um exemplo 

ilustrativo “Eu sei que desde que estou parado, já aparecerem outras máquinas com as 

quais já não sei trabalhar…”, a percepção clara de um mercado de emprego em 

permanente evolução parece criar um quadro mental de insegurança e receio 

face à inactividade, quase tudo pode ser suportável ”mas estarmos inactivos…” 

Remuneração – o valor do salário a auferir aquando do regresso ao mercado de 

emprego é veemente referenciado, contudo parecem existir algumas nuances 

quanto ao verdadeiro peso a ser-lhe atribuído, já que se afirmou “Que 550,00€ é 

um salário baixo, mas como as coisas estão…” (o que parece evidenciar um certo 

pragmatismo); ou ainda a relativização do valor do dinheiro face à inactividade 

“É verdade que o dinheiro faz falta, mas estarmos inactivos…”. E no entanto, e 

porque acabamos sempre por falar de uma economia de mercado, a remuneração 

ações a ter em conta na tomada de 

“as condições de oferta… e o salário.” 

adquire um papel expressivo nas inform

decisão ”O horário e o salário” 

Horário – é também uma evidência o papel decisivo do horário, concretamente 

nos constrangimentos que coloca na harmonização com outras esferas da vida 

“Eu já não poderia aceitar um horário nocturno. O meu ritmo de vida é diferente, tenho 

 - 104 - 



que dar apoio aos meus filhos ao final do dia.”, e ainda no exemplo posto pelo 

cenário 1 em que a mulher sozinha e com dois filhos “não deveria aceitar. (pois) 

está sujeita a turnos e a trabalhar aos Sábados;”- entende-se aqui o horário como 

uma dimensão que engloba os turnos, a extensão, períodos e prolongamento das 

informação privilegiadas pelos nossos interlocutores. 

horas ao longo do dia, etc. Daí, não ser difícil perceber e aceitar que “O horário” 

e “o período de trabalho que oferecem” se constituam numa das fontes de 

Centro de Emprego – por último, foi questionado a percepção dos indivíduos face 

ao Centro de Emprego; alguns deles expressaram abertamente a qualidade de 

atendimento por parte dos técnicos de emprego como um factor crítico nos 

processos de comunicação “Devo dizer que no CE é o atendimento mais frio… A 

Inclusive, comparou-se o tipo de 

atendimento do Centro com os das UNIVAS, ficando a sensação que este tipo 

A, vou sempre aí; tenho um 

 

O Inquérito por Questionário

técnica faz umas perguntas, ao mesmo tempo que atende o telefone, põe os dados no 

computador, dá-nos o papel e já está.”. 

de organismos ganha pontos pela sua proximidade física e pela personalização 

da relação com o utente “Eu, desde que descobri a UNIV

atendimento muito mais pessoal.” 

2.2. Instrumentos de Recolha de Dados 

 

orma mais alargada a população em 

análise, entendeu-se ser o inquérito por questionário – instrumento privilegiado 

a técnica mais adequada para servir o 

emergiram, em estreito diálogo com as hipóteses previamente formuladas, os 

blocos temáticos constitutivos do inquérito aplicado, a saber: 

A exploração da temática central deste estudo não se verificava possível através dos 

elementos de caracterização estatística geral suportados pelo IEFP. Assim, e 

porque se pretendia caracterizar de uma f

para contingentes populacionais vastos – 

nosso propósito. 

No desenvolvimento e construção do inquérito por questionário foi central a 

sistematização da recolha e análise bibliográfica empreendida, reflexivamente 

articulada com os produtos resultantes das abordagens exploratórias, suportadas 

pelas entrevistas exploratórias e pelos focus groups. Através desse processo, 
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Bloco A) Dados relativos ao enquadramento do inquirido na amostra; 

Bloco B) Elementos relativos à situação e trajectória profissional do inquirido 

Bloco D) Factores de caracterização e de orientação das estratégias de procura de 

na amostra, de caracterização sociodemográfica pessoal e alargada. 

foi também auxiliada pela realização de 

um pré-teste, a partir do qual foi possível introduzir alguns ajustamentos vertidos 

anexo24. 

anterior à sua actual situação de desemprego; 

Bloco C) Informações de caracterização objectiva e de apreciação subjectiva da 

situação de desemprego vivenciada pelo inquirido; 

emprego empreendidas pelos inquiridos; 

Bloco E) Componentes complementares, aos dados de enquadramento do inquirido 

A operacionalização dos blocos temáticos supra mencionados nas questões 

constitutivas do inquérito por questionário 

na versão final que se apresenta em 

 

As Entrevistas 

A introdução deste método de recolha de dados pretende colocar o discurso do 

sujeito como organizador primordial, invertendo a lógica da investigação, com o 

intuito de a complementar. Individual e semi-estruturada, segue um roteiro 

previamente estabelecido mas também permite explorar situações idiossincráticas 

ou posições originais. A forma aberta das questões incentiva o discurso narrativo 

do sujeito, que reconstrói o seu comportamento de forma próxima do real. 

a) Entrevistas aos Técnicos do Centro de Emprego 

O conjunto de entrevistas realizadas aos técnicos de emprego constitui-se como a 

abordagem no terreno a uma das partes que opera a interface das políticas com a 

                                                

população a quem se dirigem. 

 
24 Ver anexo D – Inquérito por Questionário. 
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A elicitação do discurso seguiu um guião, elaborado de acordo com os objectivos a 

giratin

da interacção estabelecida entre agentes.  

age

técn

25. A análise dos textos recolhidos pretende contribuir para a compreensão 

O protocolo de investigação levou ao estabelecimento de um acordo acerca da 

nda das entrevistas, que se realizaram segundo a disponibilidade de cada 

ico. 

b) Entrevistas aos Desempregados 

As entrevistas a pessoas desempregadas foram realizadas após a recolha dos 

quéritos, pelo que foi possível seleccionar utentes do CE que referiram ter sido 

colocados perante a situação de oferta de novo emprego. Deste modo, foi 

de decisão estaria 

gravação é apagado; 

 a transcrição do conteúdo da entrevista e a sua posterior análise é realizada em 

            

in

assegurado que a explicitação do processo de tomada 

fundamentado por uma situação real e não apenas projectiva. Foi elaborado um 

guião que procurou intencionalizar a explicitação das variáveis que influenciam o 

processo de decisão perante propostas de emprego26.  

As entrevistas foram gravadas digitalmente de modo a poderem ser transcritas e 

posteriormente analisadas através da metodologia de análise de conteúdo. O 

registo áudio das informações recolhidas prende-se com a necessidade de 

fidedignidade e fiabilidade dos dados. A delicadeza da situação proposta implica que 

sejam tomados alguns cuidados processuais, a saber: 

 os entrevistados deram o seu consentimento informado para a gravação da 

entrevista27. 

 após cada entrevista, no próprio dia, a gravação é registada em cd identificado 

pelo número e data da entrevista; o registo no aparelho utilizado para a 

dissociação da identidade do entrevistado; apenas o entrevistador acede à 

identidade do entrevistado; 

                                     
25 Ver anexo E – Guião de Entrevistas aos Técnicos do CE. 
26 Ver anexo F – Guião de Entrevistas aos Desempregados. 
27 Ver anexo G – Consentimento informado. 
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 a entrevistadora está obrigada a sigilo profissional, estando eticamente  

impossibilitada de referir a identidade das pessoas entrevistadas. 

 Definição da Amostra (inquéritos por questionário) 

 

2.3.

O processo de amostragem seguido foi o da amostragem por quotas, que resulta 

sob

con

inte

por

na 

mes

resp . No processo de 

amostragem, procurou-se uma amostra onde a proporção dos elementos que 

possuem um determinado atributo considerado relevante face às características do 

estudo (com vista à maximização da inter-variabilidade entre os sub-grupos e 

minimização da intra-variabilidade), fosse aproximadamente igual à proporção de 

indivíduos que possuem esse mesmo atributo na população. 

Desta forma, o plano de amostragem seguiu o ta técnica: 

(a) Para a identificação da população e suas icas, recorreu-se aos dados 

f esemprego por concelho. Utilizaram-se os dados 

conhecidos mais recentes, neste caso, Dezembro de 200628. Em Dezembro de 

s registados no concelho de Vila 

(b) ultidimensional – inicialmente, as variáveis 

scrição”, “situação face à procura de 

emprego”, “grupo-etário” e “nível de escolaridade”. Procurou-se estabelecer 

quotas interrelacionadas, o que resulta no facto de que cada elemento a 

seleccionar se enquadre em mais do que um critério de estratificação, de forma 

a ostra ável. 

                                                

numa amostra estratificada não aleatória. A opção por este método justifica-se, 

retudo, pela dificuldade em aceder às listagens da população (atendendo à 

fidencialidade dos dados, o acesso à população teria sempre que ocorrer por 

rmediação dos técnicos dos Centro de Emprego de Gaia); desta forma, optou-se 

 garantir a presença dos inquiridores nas instalações das Unidades de Inserção 

Vida Activa (UNIVAS) do concelho de Vila Nova de Gaia, competindo aos 

mos decidir quem é seleccionado. Neste caso, a única obrigatoriedade é o 

eito pelas quotas estabelecidas no plano de amostragem

s passos característicos des

 característ

ornecidos pelo IEFP sobre o d

2006, o número de desempregados inscrito

Nova de Gaia (N), era de 22 390. 

A categorização utilizada foi m

escolhidas foram “género”, “tempo de in

obter uma am  mais fi

 
28 IEFP (2007) 
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(c) Determinação da dimensão da amostr  – uma vez as formas d culo 

conhecidas para determinar a dimensão da amostra teórica, só devem ser 

sos de amostragem aleatórios, neste caso, os procedimentos 

 

a (n’)  que e cál

aplicadas em proces

a adoptar são diferentes, sendo o critério utilizado mais comum o do custo. No 

entanto, é igualmente possível utilizar como valor meramente indicativo, o 

tamanho da amostra teórica que se obteria se se tivesse adoptado um processo 

de amostragem aleatória. Tendo por base este critério indicativo, aplicou-se a 

seguinte fórmula para o cálculo de n’: 

 

N = Tamanho d

n’ = 
Z   [p(1 – p)]N α 

2 
α Z   

2 

[p(1 – p)]+(N – 1)I 2 
c 

a população Ic = Intervalo de confiança 

n’ = Tamanho da amostra (corrigido 
para populações finitas 

Zα = Valor de z para o nível de 
confiança29

p = proporção do atributo na 
população30

 

 

Efectuaram-se simulaç s parâmetros, tendo 

obtido os seguintes resultados:  

 

ões atribuindo diferentes valores ao

n’ Z N p I 

2168,551432 0 1,96 0,5 0,02 2239

1438,012509 22390 0,025  1,96 0,5 

1018,6 2239 1,96 0,5 0,03 09507 0 

377,6964 22390 1,96 0,5 0,05 813 

 

Tendo por base um equilíbrio entre os critérios “nível de significação” e 

“custos”, quer em termos de tempo, quer em termos de recursos humanos, 

onsiderou-se adequado o valor indicativo de 1 018 indivíduos (o valor para Z 

           

c

                                      
res de Z (abcissa da curva normal), foram ob

desconhecido, optou-se pelo valor conservado
29 Os valo tidos através do programa StaTable. 
30 Sendo r de 0,5. 
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foi calculado tendo por base um nível de confiança de 95% e um erro admissível 

0,03 foi considerado aceitável). Sendo um valor indicativo, optou-se por 

alhar com n’=1020. 

de 

trab

(d) 

núm -se 

as variáveis de categorização indicadas em (b). De acordo com estas variáveis 

 

Definida a dimensão da amostra, procedeu-se à determinação das quotas e do 

ero de indivíduos a considerar em cada estrato. Inicialmente, utilizaram

de segmentação, a população em estudo apresentava as seguintes 

características: 

VARIÁVEL: GÉNERO 

Homens Mulheres 

9 285 13 105 

VARIÁVEL: TEMPO DE INSCRIÇÃO 

< 1 Ano 1 Ano e + 

10 328 12 062 

VARIÁVEL: SITUAÇÃO FACE À PROCURA DE EMPREGO 

1º Emprego Novo Emprego 

1 077 21 313 

VARIÁVEL: GRUPO ETÁRIO 

< 25 Anos 25 -34 Anos 35 – 54 Anos 55 Anos e + 

2 621 4 986 10 290 4 493 

VARIÁVEL: NÍVEIS DE ESCOLARIDADE 

< 1º Ciclo 
EB 

1º Ciclo 
EB 

2º Ciclo 
EB 

3º Ciclo 
EB 

Secund. Superior 

912 8 287 4 684 3 533 3 117 1 857 

 

Com base nestas varáveis, foi construída a primeira grelha de segmentação, 

 a baixa representatividade dos indivíduos em situação de procura de 1º 

emprego, conduziu a que os estratos interrelacionados com este sub-grupo 

conduzissem a valores de zero ou muito próximos de zero; 

inferior ao 1º Ciclo do Ensino Básico conduziu a resultados semelhantes. 

tendo surgido duas dificuldades: 

 igualmente, a baixa proporção de indivíduos com o nível de escolaridade 

 - 110 - 



Assim, para a construção da grelha final não se considerou a variável “situação 

face à procura de emprego” como variável de segmentação e optou-se por 

agregar as categorias “< 1º Ciclo EB” e “1º Ciclo EB” referentes à variável 

“nível de escolaridade”31 (a grelha final encontra-se no anexo E). 

 

2.4. Recolha de Dados – Inquéritos por Questionário 

Como foi referido no ponto anterior, a opção por um método de amostragem não 

probabilístico resultou da dificuldade em aceder à informação relativa aos 

e o Centro de Emprego de 

cia dos inquiridores nas instalações das UNIVAS, 

competindo-lhes a estes seleccionar os inquiridos com base nas quotas estabelecidas 

a constrangimentos de acessibilidade e mobilidade, nem todos os 

desempregados frequentam o Centro de Emprego, optando muitos por frequentar 

elevada de desempregados que estejam a receber subsídio de desemprego em 

                                                

indivíduos da população sem a intermediação dos técnicos do Centro de Emprego. 

Em alternativa, e tendo por base a cooperação institucional estabelecida no âmbito 

deste estudo entre a entidade promotora do mesmo 

Gaia, optou-se pela permanên

no plano de amostragem. Obviamente, resulta deste processo a introdução de 

factores subjectivos que colocam em causa posteriores exercícios de generalização à 

população; no entanto, como foi descrito, procurou-se minimizar este factor através 

do estabelecimento de quotas representativas das variáveis de controlo definidas. 

De forma a aceder a indivíduos em diferentes momentos do dia, procurou-se 

garantir a presença de inquiridores em diferentes horas de funcionamento das 

UNIVAS. 

Devido 

os serviços de proximidade das UNIVAS localizadas na sua freguesia de residência. 

Foi neste sentido que se optou pela aplicação de inquéritos nestes espaços, 

procurando-se alargar geograficamente a recolha dos dados e aumentar a 

representatividade da amostra em termos de freguesia de residência dos inquiridos. 

Sendo que a maior parte das UNIVAS funciona conjuntamente com os serviços de 

apresentação quinzenal, nos quais os desempregados subsidiados devem dirigir-se 

com esta periodicidade, tornou-se possível por esta via aceder com relativa 

facilidade a um número elevado de desempregados. De referir que este factor pode 

ditar um enviesamento na recolha dos dados, no sentido de uma proporção mais 

 
31 Ver anexo H – Grelha de amostragem. 
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relação aqueles que não estão a receber qualquer prestação social de desemprego. 

Também pode verificar-se uma sub representação de desempregados pertencentes a 

freguesias do concelho onde não funcionam serviços de UNIVA. 

Na aplicação dos questionários aos desempregados, foi distribuída informação sobre 

o enquadramento do estudo, bem como informação relativa à confidencialidade dos 

dados recolhidos e âmbito restrito da sua utilização32. 

a) Problemas de amostragem 

Não foi possível preencher todas as cotas que resultaram do processo de 

amostragem, com um défice de inquéritos na categoria “<25 anos” e na categoria 

“Ensino Superior”. Tal resulta de constrangimentos associados ao processo de 

recolha de dados, nomeadamente, da opção pela aplicação dos inquéritos junto das 

UNIVAS de Vila Nova de Gaia. O facto destes dois públicos serem os que menos 

recorrem às UNIVAS, reflectiu-se num menor número de inquéritos recolhidos 

face ao que tinha sido planeado. Por outro lado, houve células da amostra para a 

qual foram realizados inquéritos para além do planeado, tendo-se optado por os 

incluir. 

Os desvios entre o recolhido e o planeado são os seguintes; “< 25 anos” -24,3%; 

“25-35 anos” +4,4%; “35-54 anos” +8,3%, “55 ou mais anos” -2,9%; “1º ciclo ou 

menos” - +4,8%; “2º ciclo” +5,6%; “secundário” -2,8%; “Ensino Superior” -16,7%. 

Estão assinalados os desvios que consideramos poderem comprometer mais a 

generalização dos resultados para a população a que respeitam. Importa, no 

entanto, recordar que estes também são os grupos mais pequenos na população e, 

desta forma, os menos representados no processo de amostragem (o que justifica, 

em parte, a dificuldade na recolha de dados junto dos mesmos); portanto, 

entendemos os resultados como válidos para a larga maioria da população em 

estudo, sendo aconselhada cautelas na generalização dos resultados obtidos para o 

grupo dos “< 25 anos” e “Ensino Superior”. 

 

 

 

                                                 
32 Ver Anexo I – Informação distribuída aos inquiridos. 
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PARTE IV 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

1. Caracterização da população desempregada de V.N Gaia 

1.1. Perfil sócio-demográfico 

a) Composição etária e sexual 

A população inquirida apresenta uma média etária situada nos 41,77 anos (com um 

desvio padrão de 11,838). A análise da distribuição da população por intervalos 

etários mostra que a categoria que obtém menor expressão é a dos indivíduos mais 

jovens (menos de 25 anos)33. Os restantes grupos etários obtêm um peso mais ou 

menos idêntico (rondando os 20%), sendo mais expressiva a categoria que agrega 

os sujeitos com idades compreendidas entre os 35 os 44 anos (25.8%). 

 

Tabela 4 – Distribuição da população por intervalos etários e sexo 

HOMENS MULHERES TOTAL 
INTERVALOS 
ETÁRIOS N % N % N % 

Menos de 25 anos 42 46.1 49 53.9 91 8.8 

25 aos 34 anos 108 45.7 128 54.3 236 22.8 

35 aos 44 anos 94 35.2 173 64.8 267 25.8 

45 aos 54 anos 103 43.3 135 56.7 238 22.9 

Mais de 55 anos 96 47.1 108 52.9 204 19.7 

TOTAL 443 42.8 593 57.2 1036 100% 

 

                                                 
33 Note-se que, tal como devidamente explicitado no ponto relativo ao processo de amostragem, de 
acordo com os requisitos da constituição da nossa amostra, não foram inquiridos os sujeitos que se 
encontram em situação de procura do primeiro emprego, fortemente coincidente com este grupo etário, 
daí a sua fraca expressão entre a população em análise. 
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Ao introduzir a variável sexo na análise etária, verifica-se que, não obstante a 

predominância generalizada do sexo feminino (representa 57.2% da população 

inquirida), é sobretudo na faixa etária dos 35 aos 44 anos que o maior peso das 

mulheres desempregadas se faz sentir. De facto, analisando internamente a 

composição sexual de tal categoria, constata-se que ela é composta por 64.8% de 

mulheres, face a apenas 35.2% de homens. 

 

b) Dinâmica geográfica 

Os inquiridos têm nacionalidade portuguesa (99%) e são, na sua maioria, naturais 

do concelho de Vila Nova de Gaia (58,5%), seguindo-se os restantes concelhos do 

distrito do Porto (26,9%) como produtores geográficos da população em análise. 

 

Tabela 5 – Naturalidade da população inquirida 

RESPOSTAS 

NATURALIDADE N % 

Concelho de Vila Nova de Gaia 604 58.5 

Concelho do distrito do Porto 278 26.9 

Concelho do distrito de Aveiro 29 2.8 

Concelho do distrito de Braga 19 1.8 

Concelho do distrito de Vila Real 12 1.2 

Concelho de outros distritos 55 5.3 

Estrangeiro 35 3.4 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1032 100.0 

 

Procurando perceber a dinâmica de mobilidade geográfica da população em análise, 

cruzaram-se as informações relativas às variáveis naturalidade, localização 

geográfica da residência actual e, na eventualidade de se ter registado uma 

mudança, da localização geográfica da residência anterior, procurando averiguar as 

motivações que estiveram na base dessa mudança. 

Atendendo ao facto de este estudo se debruçar sobre a população desempregada 

inscrita no Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia, compreende-se que a 

totalidade dos inquiridos resida numa das freguesias do concelho. Registem-se, no 
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entanto, duas limitações no que concerne à análise da dimensão geográfica da 

população inquirida: a) a ausência dessa componente nos requisitos de constituição 

da nossa amostra, portanto sob esse prisma, a amostra não é representativa da 

população; b) o constrangimento decorrente da aplicação dos inquéritos por 

questionário junto das UNIVAS que abrangem apenas uma parte das freguesias de 

Gaia. Observando essas situações, referir que cerca de 60% da população inquirida é 

proveniente das freguesias de Oliveira do Douro (29,0%), Canelas (16,3%) e Vilar 

de Andorinho (15.3%), constitui uma especificidade decorrente da forma como 

foram aplicados os instrumentos de recolha de informação e não uma característica 

da população desempregada de Vila Nova de Gaia. 

Analisando os movimentos populacionais registados, verifica-se o potencial de 

atracção que o concelho de Vila Nova Gaia exerce enquanto concelho de residência 

actual. De facto, 41.6% dos inquiridos são naturais de outro concelho e 45.3% 

afirmam também que a sua residência anterior se localizava num outro concelho, 

observando-se, então uma elevada transferência populacional para o território do 

concelho em análise. 

 

Tabela 6 – Mobilidade geográfica da população inquirida 

NATURALIDADE RESIDÊNCIA ANTERIOR RESIDÊNCIA ACTUAL 

Freguesia de outro 
concelho 41.6% 

Freguesia de outro 
concelho 45.3% Oliveira do Douro 29.0% 

Mafamude 13.6% Oliveira do Douro 11.8% Canelas 16.3% 

Oliveira do Douro 8.8% Mafamude 6.8% Vilar Andorinho 15.3% 

Avintes 6.3% Sta. Marinha 5.7% Avintes 9.9% 

Canelas 4.1% Vilar Andorinho 4.3% Canidelo 8.1% 

 

A mobilidade residencial observada fica a dever-se em grande medida a dinâmicas 

familiares relacionadas com a celebração de casamento ou união de facto (31.9%), 

aquisição de casa própria (22.7%) e outras razões familiares (17.6%). 
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Tabela 7 – Motivos da mudança de residência 

RESPOSTAS 

MOTIVOS DA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA N % 

Casamento ou união de facto 197 31.9 

Aquisição de casa própria 140 22.7 

Outras razões familiares 109 17.6 

Melhor habitação 58 9.4 

Habitação mais barata 37 6.0 

Melhores condições de trabalho 29 4.7 

Outros motivos 48 7.7 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 618 100.0 

 

c) Composição do agregado familiar 

Quanto ao estado civil da população inquirida, verifica-se a larga prevalência da 

situação de casado(a) de direito (64,1%) ou de facto (4,9%), abrangendo na 

totalidade 69,0% dos sujeitos. A análise por sexo da composição interna das 

categorias definidas a partir do estado civil, revela ainda o maior contributo do 

sexo masculino para a constituição da categoria solteiro(a) – 58,9% dos indivíduos 

que compõem esta categoria são homens – e a forte hegemonia feminina (85,2%) 

entre os indivíduos que se afirmam viúvos(as). 

 

Tabela 8 – Distribuição da população por estado civil e sexo 

HOMENS MULHERES TOTAL 

ESTADO CIVIL N % N % N % 

Solteiro(a) 112 58.9 78 41.1 190 18.3 

Casado(a) 266 40.0 399 60.0 665 64.1 

União de Facto 18 35.3 33 64.7 51 4.9 

Divorciado(a)/Separado(a) 43 41.3 61 58.7 104 10.0 

Viúvo(a) 4 14.8 23 85.2 27 2.6 

TOTAL 443 42.8 594 57.2 1037 100% 

 

O agregado familiar médio da população inquirida é composto por 3 sujeitos 

(37,0%), seguem-se, com níveis quantitativos muito próximos, os agregados 
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constituídos por 2 sujeitos (24.7%) e por 4 indivíduos (22.4%). Encontra uma 

expressão bastante residual, os agregados compostos apenas por uma pessoa 

(6.1%), bem como os de dimensão alargada (5 ou mais pessoas – abrangendo 9.8% 

dos inquiridos). 

 

Tabela 9 – Distribuição da população por dimensão do agregado familiar 

RESPOSTAS DIMENSÃO 
AGREGADO 
FAMILIAR N % 

1 63 6.1 

2 256 24.7 

3 383 37.0 

4 232 22.4 

5 e mais 102 9.8 

TOTAL 1036 100% 

 

A análise do tipo de agregado familiar revela que a modalidade mais representativa 

é a do casal com filhos (43.8%), seguindo-se o casal sem filhos (18.4%) e o agregado 

familiar de origem (13.5%). As modalidades quantitativamente menos expressivas 

são: tal como verificado no quadro anterior, os agregados familiares constituídos 

apenas por uma pessoa (6,1%) e as famílias monoparentais (5,5%). 

 

Tabela 10 – Distribuição da população por tipo de agregado familiar 

RESPOSTAS 

TIPO DE AGREGADO FAMILIAR N % 

Sozinho 63 6.1 

Casal sem filhos 191 18.4 

        E outros (familiares ou não familiares) 25 2.4 

Casal com filhos 454 43.8 

        E outros (familiares ou não familiares) 70 6.8 

Família monoparental 57 5.5 

        E outros (familiares ou não familiares) 30 2.9 

Agregado familiar de origem 140 13.5 

Outros familiares e não familiares 6 0.6 

TOTAL 1036 100 
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Verifica-se ainda a existência de agregados familiares compostos por mais do que 

um núcleo, entre os casais com e sem filhos (2.4% e 6,8%, respectivamente) e entre 

as famílias monoparentais (2.9%). Estas situações poderão consubstanciar 

estratégias de entreajuda (cuja direcção não é possível apurar através dos nossos 

dados), materializadas na partilha de habitação e/ou em relações de dependência 

(nomeadamente, no caso de apoio a idosos). 

 

d) Níveis de escolaridade: 

Os níveis de escolaridade da população em análise são bastante baixos. Mais de 

metade dos inquiridos (64%) não possui o nível de escolaridade mínimo completo: 

41.4% possui no máximo o 1º ciclo do ensino básico e 22,2% completou o 2º ciclo do 

ensino básico. Os níveis de escolaridade relativos ao 3º ciclo do ensino básico 

(fixado como mínimo) e do ensino secundário possuem representações quantitativas 

idênticas, com 15,7% e 13.2%, respectivamente. Finalmente, com um nível de 

escolaridade de ensino superior surgem 7.1% dos sujeitos. 

As questões relativas à escolarização e qualificação da população portuguesa têm 

sido amplamente debatidas em estreita articulação com os graus de 

desenvolvimento económico e o aumento dos níveis de empregabilidade. Do mesmo 

modo, é também pacífico assinalar, no prisma de uma análise diacrónica, que neste 

domínio se têm registado transformações notáveis. No seio da nossa amostra, a 

comparação da evolução dos níveis de escolaridade dos inquiridos com os dos seus 

pais atestam justamente o nível dessa transformação. O nível de ensino mais 

assinalado continua a ser o do 1º ciclo do ensino básico, contudo a sua expressão 

quantitativa alterou-se substancialmente. De facto, o 1º ciclo do ensino básico ou 

menos é o nível de ensino verificado para 76,8% e 70,5% dos pais e mães dos 

inquiridos, respectivamente. Entre os pais dos inquiridos observam-se taxas de 

analfabetismo de 10,8% e 20,6%, para pais e mães, respectivamente. Ora, este é um 

fenómeno que praticamente desapareceu entre os sujeitos inquiridos (apenas 0.4%). 

Finalmente, entre os pais dos inquiridos são praticamente residuais os níveis de 

ensino superiores ao 1º ciclo (aproximadamente 10%), enquanto que cerca de 60% 

dos inquiridos têm um nível de escolaridade superior ao 1º ciclo.  
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Tabela 11 – Níveis de escolaridade (inquiridos e ascendentes) 

INQUIRIDO PAI MÃE 
NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE N % N % N % 

Não sabe ler nem escrever 4 0.4 98 10.8 195 20.6 

Até 1º ciclo Ensino Básico 462 41.4 693 76.8 666 70.5 

2º ciclo Ensino Básico 230 22.2 41 4.6 35 3.7 

3º ciclo Ensino Básico 162 15.7 37 4.1 23 2.4 

Ensino Secundário 137 13.2 22 2.4 15 1.7 

Ensino Superior 73 7.1 12 1.3 10 1.1 

TOTAL RESPOSTAS 
VÁLIDAS 1036 100.0 903 100.0 944 100.0 

 

A análise dos níveis de escolaridade da população inquirida casada (de direito ou de 

facto) e dos respectivos cônjuges/companheiros, parece atestar uma tradicional 

regularidade sociológica: a forte endogamia dos capitais escolares entre os casais. 

De facto, a estrutura dos níveis de escolaridade dos cônjuges/companheiros 

assemelha-se intensamente à que se regista entre os inquiridos cujo estado civil é 

casado (de direito ou de facto). 

 

Tabela 12 – Níveis de escolaridade 
(inquiridos casados de direito ou de facto e cônjuges/companheiros) 

INQUIRIDO(A) 

CÔNJUGE/ 

COMPANHEIRO(A) 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE N % N % 

Até 1º ciclo Ensino Básico 324 45.3 309 43.8 

2º ciclo Ensino Básico 155 21.7 157 22.3 

3º ciclo Ensino Básico 110 15.4 129 18.3 

Ensino Secundário 84 11.7 74 10.5 

Ensino Superior 42 5.9 36 5.1 

TOTAL RESPOSTAS VÁLIDAS 715 100.0 705 100.0 

 

e) Condição perante o trabalho: 

A condição perante o trabalho dos pais dos inquiridos (com excepção dos que já 

faleceram), é de reformados (33.2% para os pais e 29.1% para as mães). Encontram-
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se a trabalhar 24.9% dos pais e 13.9% das mães (note-se que 18.9% afirma ocupar-se 

das tarefas do lar), observando-se apenas situações residuais de desemprego (2.9% 

para os pais e 4.4% para as mães dos inquiridos). 

 

Tabela 13 – Condição perante o trabalho dos pais dos(as) inquiridos(as) 

PAI MÃE 

CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO N % N % 

Trabalha 241 24.9 142 13.9 

Desempregado(a) 28 2.9 45 4.4 

Reformado(a) 322 33.2 297 29.1 

Estudante 1 0.1 1 0.1 

Incapacitado(a) 8 0.8 21 2.1 

Ocupa-se das tarefas do lar 2 0.2 193 18.9 

Falecido(a) 367 37.9 320 31.4 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 969 100.0 1019 100.0 

 

Tabela 14 – Classificação das profissões dos pais dos(as) inquiridos(as) 

PAI MÃE 

GRUPO PROFISSIONAL (CNP-94) N % N % 

Quadros superiores da administração pública, 
dirigentes e quadros superiores de empresa 35 4.0 19 2.6 

Especialistas das profissões intelectuais e científicas 15 1.7 8 1.1 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 24 2.7 13 1.8 

Pessoal administrativo e similares 65 7.3 20 2.7 

Pessoal dos serviços e vendedores 93 10.5 64 8.8 

Agricultores e trabalhadores qualificados da 
agricultura e pescas 77 8.7 61 8.3 

Operários, artífices e trabalhadores similares 373 42.1 103 14.1 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 
da montagem 91 10.3 71 9.7 

Trabalhadores Não Qualificados 113 12.7 372 50.9 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 886 100.0 731 100.0 

 

O enquadramento profissional dos pais dos inquiridos (de acordo com a 

Classificação Nacional das Profissões de 1994) estrutura-se fundamentalmente em 

torno dos seguintes grupos profissionais: operários, artífices e trabalhadores similares 
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(42,1% para os pais e 14.1% para as mães), trabalhadores não qualificados (12.7% para 

os pais e 50.9% para as mães) e operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da 

montagem (10.3% para os pais e 9.7% para as mães). 

No que toca ao tipo de vínculo estabelecido no seio da actividade de trabalho, 

verifica-se, para o caso dos pais dos inquiridos, o forte predomínio da situação de 

trabalhador por conta de outrem com contrato de trabalho sem termo (68,5%). No caso 

das mães dos inquiridos, observa-se a ausência de enquadramento no âmbito das 

situações mais típicas face ao trabalho. De facto, 50.3% categoriza-se em outra 

situação. Este cenário fica a dever-se à forte inserção profissional deste segmento 

populacional em actividades ligadas à prestação de serviços de limpeza e 

manutenção doméstica para terceiros, mas a título informal, não configurando 

nenhuma das relações de trabalho tipificadas. 

 

Tabela 15 – Situação face ao trabalho dos pais dos(as) inquiridos(as) 

PAI MÃE 

SITUAÇÃO FACE AO TRABALHO N % N % 

Trabalhador por conta de outrem com contrato sem termo 625 68.5 336 35.7 

Trabalhador por conta de outrem com contrato a termo certo 27 3.0 24 2.5 

Trabalhador por conta de outrem com outro tipo de contrato 30 3.3 38 4.0 

Trabalhador por conta própria, sem empregados assalariados 75 8.2 55 5.8 

Trabalhador por conta própria, com empregados assalariados 66 7.2 15 1.6 

Outra situação 89 9.8 474 50.3 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 912 100.0 942 100.0 

 

A análise da condição perante o trabalho dos cônjuges/companheiros(as) dos 

inquiridos revela que a maioria (69.2%) se encontra a trabalhar. Contudo, 15.8% 

destes indivíduos revela-se também desempregado. Esta situação é já mais 

preocupante, na medida em que se infere que essa percentagem configura a 

proporção de casais onde incide um duplo desemprego e, consequentemente, uma 

agravada situação de fragilidade social. 
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Tabela 16 – Condição perante o trabalho dos cônjuges/companheiros(as) 

CÔNJUGE/ 

COMPANHEIRO(A) 

CONDIÇÃO PERANTE O TRABALHO N % 

Trabalha 491 69.2 

Desempregado(a) 112 15.8 

Reformado(a) 56 7.9 

Ocupa-se das tarefas do lar 30 4.2 

Incapacitado(a) 12 1.7 

Outra situação 9 1.2 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 710 100.0 

 

A inserção profissional dos cônjuges/companheiros(as) dos inquiridos incide 

percentualmente em grupos profissionais idênticos ao dos pais dos inquiridos. 

Assim, verifica-se mais uma vez a posição destacada dos operários, artífices e 

trabalhadores similares (26.8%), dos trabalhadores não qualificados (17.1%) e dos 

operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem (15.1%). Contudo, ao 

contrário do que se verificava para os pais dos inquiridos, neste grupo o peso do 

pessoal dos serviços e vendedores (14.6%) e do pessoal administrativo e similares (10.3%) é 

já um pouco maior. 

 

Tabela 17 – Classificação das profissões dos cônjuges/companheiros(as) 

CÔNJUGE/ 

COMPANHEIRO(A) 

GRUPO PROFISSIONAL (CNP-94) N % 

Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros 
superiores de empresa 30 4.4 

Especialistas das profissões intelectuais e científicas 21 3.1 

Técnicos e profissionais de nível intermédio 54 7.9 

Pessoal administrativo e similares 70 10.3 

Pessoal dos serviços e vendedores 99 14.6 

Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 5 0.7 

Operários, artífices e trabalhadores similares 182 26.8 

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 103 15.1 

Trabalhadores Não Qualificados 116 17.1 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 680 100.0 
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A situação face ao trabalho dos cônjuges/companheiros(as) caracteriza-se 

preferencialmente pela situação de trabalhador por conta de outrem com contrato sem 

termo (63.6%). É, contudo, igualmente expressiva a situação dos trabalhadores por 

conta de outrem com outras formas contratuais (contrato a termo certo - 16.3%; 

outro tipo de contrato – 5.1% e outra situação 6.5%), perfazendo cerca de 28% dos 

casos. 

 

Tabela 18 – Situação face ao trabalho dos cônjuges/companheiros(as) 

CÔNJUGE/ 

COMPANHEIRO(A) 

SITUAÇÃO FACE AO TRABALHO N % 

Trabalhador por conta de outrem com contrato sem termo 440 63.6 

Trabalhador por conta de outrem com contrato a termo certo 113 16.3 

Trabalhador por conta de outrem com outro tipo de contrato 35 5.1 

Trabalhador por conta própria, sem empregados assalariados 35 5.1 

Trabalhador por conta própria, com empregados assalariados 24 3.5 

Outra situação 45 6.5 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 692 100.0 

 

f) Rendimentos: 

 

Tabela 19 – Fontes de rendimento do agregado familiar 

RESPOSTAS 
FONTES DE RENDIMENTO DO AGREGADO 
FAMILIAR N % 

Subsídio de desemprego 942 91.1 

Salário 599 57.9 

Abonos  240 23.2 

Pensões de reforma 149 14.4 

Rendimento de pequenos trabalhos/”biscates” 67 6.5 

Rendimento Social de Inserção 23 2.2 

Lucro de empresa 17 1.6 

Outras prestações sociais 17 1.6 

Outro tipo de rendimentos 31 3.0 
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Os rendimentos dos agregados familiares dos inquiridos são maioritariamente 

compostos por: subsídio de desemprego (91.1%), salário (57.9%), abonos (23.2%) e 

pensões de reforma (14.4%). Verifica-se, portanto, a forte prevalência das prestações 

sociais entre as principais fontes de rendimento destas famílias. 

No que concerne ao montante de rendimento disponível médio mensal dos 

agregados familiares dos inquiridos, a estratégia de recolha de informação 

orientou-se estabelecendo como unidade base o Salário Mínimo Nacional (SMN - 

403 euros). Assim, verifica-se que mais de metade dos agregados familiares dispõe 

de um rendimento médio mensal igual ou inferior a dois SMN’s: de facto, 14,0% 

vive com menos de 1 SMN e 40.9% afirma dispor de um rendimento que oscila 

entre 1 e 2 SMN’s. 

 

Tabela 20 – Rendimento Médio Mensal do Agregado Familiar 

RESPOSTAS 
RENDIMENTO MÉDIO MENSAL DO 
AGREGADO FAMILIAR N % 

Menos 1 SMN 135 14.0 

Entre 1 e 2 SMN’s 395 40.9 

Entre 2 e 3 SMN’s 317 32.8 

Entre 3 e 4 SMN’s 76 7.9 

Entre 4 e 5 SMN’s 23 2.4 

Mais de 5 SMN’s 19 2.0 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 965 100.0 

 

g) Centralidade social relativa do trabalho: 

Com o propósito de identificar a posição relativa que o trabalho ocupa no conjunto 

de outras dimensões da vida quotidiana, como sejam a família, os amigos e o tempo 

de lazer, pedia-se aos inquiridos que classificassem essas dimensões pela ordem de 

importância individualmente atribuída a cada uma delas. Através de uma análise de 

clusters (usando o procedimento de classificação k-means), é possível identificar a 

presença de três perfis de classificação da amostra que se distinguem entre si pelo 

facto de atribuírem um grau de importância distinto às dimensões em análise. A 

maioria dos inquiridos (701) avalia a dimensão família como a mais importante, 

seguindo o trabalho, como a segunda dimensão mais importante. Contudo, estes 
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sujeitos divergem na importância concedida aos amigos e ao lazer: para 554 

indivíduos os amigos vêm antes do lazer, ao passo que para 147, o lazer antecede, em 

termos de nível de importância, os amigos. O terceiro sub-grupo identificado é 

composto por 335 sujeitos que se distinguem por atribuírem à dimensão trabalho a 

importância máxima, face às restantes. 

 

Tabela 21 – Avaliação da importância atribuída ao trabalho, família, amigos 

e lazer 

ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA GRUPO “FTAL” GRUPO “TFAL” GRUPO “FTLA” 

1ª dimensão Família Trabalho Família 

2ª dimensão Trabalho Família Trabalho 

3ª dimensão Amigos Amigos Lazer 

4ª dimensão Lazer Lazer Amigos 

n = 1036 F: 554 F: 335 F:147 

 

Para aferir o comportamento dos grupos supra mencionados nas variáveis idade, 

nível de escolaridade e rendimento médio mensal, accionou-se uma análise estatística 

multivariada (teste Traço de Pillai; F(6) = 4.184; p = 0.001; Eta2 = 0.013). Os efeitos 

destas variáveis tomados em conjunto revelaram-se estatisticamente significativos 

para as variáveis nível de escolaridade (p = 0.000) e rendimento médio mensal (p = 

0.002). A variável nível de escolaridade indicia uma diferença entre os sujeitos do 

grupo FTAL e TFAL, registando-se graus de escolaridade tendencialmente mais 

baixos no segundo grupo. Do mesmo modo, a variável rendimento médio mensal 

assume valores mais elevados para os inquiridos do grupo FTAL face aos do grupo 

TFAL. 

A avaliação da associação entre os perfis da centralidade relativa do trabalho e a 

variável sexo permite concluir da existência da associação (Pearson Chi2 = 13.396; 

g.l. = 2; p Assimp = 0.01), embora não se trate de uma associação forte (Coeficiente de 

Contingência = 0.113). Face aos valores esperados (57.3% de mulheres e 42.7% de 

homens), as diferenças são particularmente significativas entre os grupos TFAL e 

FTLA. No primeiro grupo, que atribui maior importância à dimensão trabalho, 

regista-se um maior número de indivíduos do sexo masculino. No segundo 
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predominam claramente os sujeitos do sexo feminino, indicando a prioridade 

concedida à família, seguida do trabalho, e optando pela dimensão lazer, em 

detrimento dos amigos. 

 

Tabela 22 – Características dos grupos, pela avaliação da importância 
atribuída ao trabalho, família, amigos e lazer 

VARIÁVEIS GRUPO “FTAL” GRUPO “TFAL” GRUPO “FTLA” 

56.7% mulheres < 52.8% mulheres < 
70.1% 

mulheres > 
SEXO 

[valores esperados: 

57.3% mulheres 

42.7% homens] 43.3% homens > 47.2% homens > 29.9% homens < 

IDADE 

(p = 0.525) 41.992 anos SD 41.276 anos SD 42.537 anos SD 

NÍVEL 
ESCOLARIDADE 

(p = 0.000) 2.325 DE 1.969 DE 2.142 SD 

RENDIMENTO 
MÉDIO MENSAL 

(p = 0.002) 2.606 DE 2.351 DE 2.425 SD 

N.º MESES 
DESEMPREGADO 

(média) 15.310 SD 15.329  SD 17.910 SD 

1ª SIT. 
DESEMPREGO 

[valores esperados: 

Sim: 49%] 34.8% < 61.6% > 58.9% > 

TIPO DE 
AGREGADO 
FAMILIAR 

Muito próximo 
dos valores 
esperados SD 

Existem 
diferenças face ao 

esperado DE 

Existem 
diferenças face 

ao esperado DE 
SD: Sem Diferenças Estatisticamente Significativas; DE: Com Diferenças Estatisticamente Significativas. 

 

Recorrendo a uma análise de variância univariada para os perfis em causa e a 

variável número de meses desempregado (F(2) = 415.780; p = 0.182; Eta2 = 0.003), 

conclui-se que as diferenças encontradas não são estatisticamente significativas. 

Verifica-se uma associação entre os perfis da centralidade relativa do trabalho e a 

variável primeira situação de desemprego (Pearson Chi2 = 8.307; g.l. = 2; p Assimp = 

0.016), contudo não se trata de uma associação forte do ponto de vista estatístico 

(Coeficiente de Contingência = 0.091). É entre os sujeitos do primeiro grupo (FTAL), 
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por comparação aos valores esperados (49%), que se encontra um menor número de 

situações de primeiro desemprego (apenas 34.8%), ou seja 65.2% dos inquiridos são 

reincidentes nessa situação. Por contraste, é entre os inquiridos que atribuem maior 

importância à dimensão trabalho (grupo TFAL) que se registam situações 

pioneiras de desemprego (61.6%). 

Finalmente, no que toca à variável tipo de agregado familiar, observam-se 

diferenças significativas entre os grupos TFAL e FTLA (Pearson Chi2 = 56.105; g.l. 

= 12; p Assimp = 0.001), com uma força de associação moderada (Coeficiente de 

Contingência = 0.227). No que respeita aos valores esperados para o agregado do 

tipo casal (de direito ou de facto) com filhos (43.9%), observam-se valores inferiores no 

grupo TFAL (38.6%) e superiores no grupo FTLA (55.8%). Inversamente, no 

grupo FTLA, registam-se valores abaixo do esperado para as famílias do tipo 

agregado familiar de origem (2.7% face ao valor esperado de 13.5%) e sozinho ou com 

outros familiares ou não familiares (1.4% face ao valor esperado de 6.7%). 

 

1.2. Caracterização da trajectória profissional 

a) Situação profissional anterior à actual situação de desemprego: 

Este ponto tem como objectivo descrever a situação profissional da população 

inquirida prévia à actual situação de desemprego. Neste sentido, procura-se 

caracterizar a inserção profissional dos inquiridos no que respeita ao sector de 

actividade, à profissão desempenhada, ao tipo de vínculo contratual, à duração do 

último emprego e à localização geográfica do mesmo. 

No que respeita ao sector de actividade, verifica-se o predomínio de três sectores de 

actividade, a saber: o sector das Indústrias Transformadoras (31.7%), o sector de 

Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens 

de Uso Pessoal e Doméstico (17.7%) e o sector de Outras Actividades de Serviços 

Colectivos, Sociais e Pessoais (12.1%). É nos sectores anteriormente descritos que se 

concentra mais de metade da nossa população (61.5%). Seguidamente, mas com um 

peso percentual bastante inferior, surgem os sectores ligados à Construção (8.6%), 

Alojamento e Restauração (7.7%), Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços 

Prestados às Empresas (6.9%) e Transportes Armazenagem e Comunicações (6.1%). 

Assim, verifica-se o peso absolutamente residual do sector primário (0.6%), e a 
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prevalência do sector terciário (59.1%) sobre o sector secundário (40.3%), embora 

este último assuma ainda uma importância quantitativa assinalável. 

 

Tabela 23 – Distribuição da população por sector de actividade  

RESPOSTAS 

SECTOR DE ACTIVIDADE N % 

Indústrias Transformadoras 327 31.7 

Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis, 
Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico 183 17.7 

Outras Actividades de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais 125 12.1 

Construção 89 8.6 

Alojamento e Restauração 79 7.7 

Actividades Imobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas 71 6.9 

Transportes, Armazenagem e Comunicações 63 6.1 

Educação 37 3.6 

Saúde e Acção Social 19 1.8 

Administração Pública, Defesa e Segurança Social 12 1.2 

Produção e Distribuição de Electricidade, Gás e Água 11 1.1 

Actividades Financeiras 9 0.9 

Agricultura (Produção Animal, Caça e Silvicultura), Pescas e Indústrias 
Extractivas 6 0.6 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1031 100.0 

 

A situação anteriormente descrita sobre os sectores de actividade inscreve-se numa 

realidade geográfica que se procurou aferir, questionando os inquiridos acerca da 

localização do seu último emprego. Observa-se aqui o largo predomínio do 

concelho de Vila Nova de Gaia (68.8%) sobre os restantes territórios, 

nomeadamente o concelho do Porto (17.2%). Atendendo ao facto de estudarmos 

uma população que se caracteriza por comungar da situação de desemprego, 

poderemos aventar a hipótese de o tecido económico de Vila Nova de Gaia, outrora 

permeado por uma forte implantação das indústrias transformadoras, se encontrar 

sob influência de um processo de mudança que culminará com configuração de um 

novo perfil produtivo, mais voltado para os serviços e as actividades do sector 

terciário. 
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Tabela 24 – Distribuição da população por localização geográfica do último 
emprego 

RESPOSTAS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA N % 

Concelho de Vila Nova de Gaia 713 68.8 

Concelho do Porto 178 17.2 

Outros concelhos do distrito do Porto 77 7.4 

Concelho do distrito de Aveiro 37 3.6 

Outro concelho 26 2.5 

Estrangeiro 5 0.5 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1036 100.0 

 

A classificação da população inquirida pelos grandes grupos profissionais da 

Classificação Nacional das Profissões (versão 1994) permite concluir que cerca de 

três quartos dos inquiridos provêm de profissões ligadas aos grupos de Operários, 

artífices e trabalhadores similares (25.8%), Pessoal dos serviços e vendedores (16.9%), 

Pessoal administrativo e similares (16.2%) e Trabalhadores não qualificados (14.9%). 

 

Tabela 25 – Distribuição da população por grupos profissionais 

HOMENS MULHERES TOTAL 
GRUPO PROFISSIONAL DO(A) 
INQUIRIDO(A) N % N % N % 

Quadros superiores da administração 
pública, dirigentes e quadros 
superiores de empresa 21 5.3 21 4.1 42 4.6 

Especialistas das profissões intelectuais 
e científicas 16 4.1 17 3.3 33 3.6 

Técnicos e profissionais de nível 
intermédio 47 11.9 26 5.0 73 8.0 

Pessoal administrativo e similares 46 11.6 101 19.6 147 16.2 

Pessoal dos serviços e vendedores 21 5.3 133 25.8 154 16.9 

Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura e pescas 1 0.3 2 0.4 3 0.3 

Operários, artífices e trabalhadores 
similares 125 31.6 110 21.4 235 25.8 

Operadores de instalações e máquinas 
e trabalhadores da montagem 60 15.2 28 5.4 88 9.7 

Trabalhadores não qualificados 58 14.7 77 15.0 135 14.9 

TOTAL DE RESPOSTAS 
VÁLIDAS 395 100.0 515 100.0 910 100.0 
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Analisando a distribuição da população por grupos profissionais, atendendo ao sexo 

dos inquiridos, verifica-se: para os homens, a prevalência dos grupos de Operários, 

artífices e trabalhadores similares (31.6%), Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem (15.2%) e dos Trabalhadores não qualificados (14.7%); para 

as mulheres, são mais significativos os grupos profissionais de Pessoal dos serviços e 

vendedores (25.8%), Operários, artífices e trabalhadores similares (21.4%) e Pessoal 

administrativo e similares (19.6%). Esta diferença parece ser o produto de diferentes 

padrões de inserção profissional, sendo a modalidade feminina mais marcada pelo 

predomínio da terciarização do tecido produtivo. 

No desempenho da sua anterior situação profissional a esmagadora maioria dos 

inquiridos (80.7%) identifica-se com uma posição hierárquica de executante, 

desenvolvendo um trabalho padronizado e dependo de regras e normas de trabalho 

muito rígidas. São, portanto residuais as situações de prévia inserção profissional 

pautadas por um maior grau de autonomia e responsabilidade, identificadas com 

cargos de chefia ou de encarregado (10.1%), bem como de posições técnicas de nível 

intermédio (5.1%) ou superior (3.4%). 

 

Tabela 26 – Distribuição da população por posição hierárquica 

RESPOSTAS 

POSIÇÃO HIERÁRQUICA N % 

Executante, dependendo de normas de trabalho muito rígidas 834 80.7 

Chefia/Encarregado(a) 104 10.1 

Técnico de nível intermédio 53 5.1 

Técnico de nível superior 35 3.4 

Trabalhador por conta própria 8 0.8 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1034 100.0 

 

Uma das dimensões laborais que nos últimos anos tem sofrido bastantes alterações 

prende-se com o tipo de vínculo estabelecido entre os trabalhadores e as entidades 

empregadoras. Tal como explicitado previamente, a norma salarial que 

caracterizava a sociedade de trabalho tem vindo a sofrer profundas alterações que, 

no mínimo, se pautam pela desmultiplicação e hibridização das formas que 
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assumem. No caso da população em análise, verifica-se para a maioria dos sujeitos 

(59.2%) uma inserção profissional anterior à actual situação de desemprego pautada 

pela existência de um forte e (supostamente) estável vínculo laboral, 

consubstanciada no contrato de trabalho sem termo. Ainda assim, para 31.9% dos 

inquiridos a situação face ao emprego anteriormente conhecida enquadrava-se 

numa relação de trabalhador por conta de outrem com contrato de trabalho a termo certo. 

Do mesmo modo, 4.7% e 2.3% dos inquiridos conheceram mesmo relações laborais 

mais precárias e atípicas vertidas na situação de trabalhador por conta de outrem com 

outro tipo de contrato e contrato de trabalho sazonal, respectivamente. 

 

Tabela 27 – Distribuição da população por situação face ao emprego 

RESPOSTAS 

SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO N % 

Trabalhador por conta de outrem com contrato sem termo 606 59.2 

Trabalhador por conta de outrem com contrato a termo certo 327 31.9 

Trabalhador por conta de outrem com outro tipo de contrato 48 4.7 

Trabalhador por conta de outrem com contrato sazonal 24 2.3 

Trabalhador por conta própria, sem empregados assalariados 14 1.4 

Trabalhador por conta própria, com empregados assalariados 5 0.5 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1024 100.0 

 

A análise da distribuição da população pela situação face ao emprego e intervalos 

etários revela que, entre os trabalhadores por conta de outrem, a proporção de 

contratos de trabalho sem termo aumenta em função da idade, isto é a inserção 

profissional dos indivíduos mais velhos caracteriza-se por um vínculo à entidade 

patronal teoricamente mais estável. Por outro, entre os sujeitos mais jovens 

observa-se uma situação face ao emprego caracterizada por outro tipo de situações, 

nomeadamente os contratos de trabalho a termo certo, contrato sazonais e outras 

modalidades contratuais. 
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Tabela 28 – Distribuição da população por situação face ao emprego e 
intervalo etário 

TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM 

INTERVALO 
ETÁRIO 

CONTRATO SEM 
TERMOS 

OUTRO TIPO DE 
CONTRATO 

Menos de 25 anos 10.2% 90.1% 

25 aos 34 anos 50.2% 45.5% 

35 aos 54 anos 65.2% 33.4% 

Mais de 55 anos 75.9% 20.6% 

 

A duração média do último emprego anterior à actual situação de desemprego é de 

10 anos. A legitimidade significacional desta medida estatística é fortemente 

influenciada pela amplitude de situações encontradas. De facto, entre os inquiridos, 

a duração do último emprego distribui-se por períodos que vão desde 1 mês ou 

menos até aos 45 anos. Assim, analisando esta variável à luz dos intervalos 

temporais construídos, verifica-se metade da população (50.2%) permaneceu no 

último emprego por um período inferior a 6 anos. A análise da composição das 

categorias revela que 17.4% ficou no último emprego por um período de tempo 

superior a 6 anos e inferior a 12 anos, seguindo, com idêntica expressão quantitativa 

(17.2%) a categoria seguinte, superior a 12 anos e igual ou inferior a 20 anos. 

Imediatamente a seguir surgem duas categorias polarizadas: igual ou inferior a 1 ano 

(16.9%) e superior a 20 anos (15.2%). 

 

Tabela 29 – Distribuição da população por duração do último emprego 

RESPOSTAS 

DURAÇÃO ÚLTIMO EMPREGO N % %ACM 

Igual ou inferior a 1 ano 174 16.9 16.9 

Superior a 1 ano e igual ou inferior a 2 anos 127 12.3 29.2 

Superior a 2 anos e igual ou inferior a 3 anos 95 9.2 38.4 

Superior a 3 anos e igual ou inferior a 6 anos 122 11.8 50.2 

Superior a 6 anos e igual ou inferior a 12 anos 180 17.4 67.6 

Superior a 12 anos e igual ou inferior a 20 anos 178 17.2 84.8 

Superior a 20 anos 156 15.2 100.0 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1032  
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Em concomitância com a análise realizada para a situação face ao emprego, somos 

levados a acreditar que mais uma vez estaremos perante padrões de inserção 

profissional distintos em função da idade dos sujeitos. Ou seja, fruto das 

transformações ocorridas no tecido produtivo, opera-se igualmente uma mudança 

relativamente aos períodos de duração do emprego, pautada pelo declínio do padrão 

de emprego para toda a vida numa mesma entidade patronal. 

 

b) Caracterização do percurso profissional: 

Com vista a elucidar a história profissional mais alargada protagonizada pela 

população inquirida, procede-se neste ponto sobretudo à caracterização dos 

percursos profissionais dos sujeitos nos últimos 10 anos, analisando, no máximo, os 

cinco últimos empregos compreendidos nesse período para além do último anterior 

à actual situação de desemprego (atendendo à reduzida expressão quantitativa do 

quinto emprego detido pelos inquiridos – apenas 18 sujeitos se encontravam nessa 

situação - optou-se por não proceder à explicitação dessa análise neste documento). 

A idade média com que os inquiridos iniciaram a sua actividade laboral numa base 

regular é de 16 anos (desvio padrão 4.8 anos). De facto, verifica-se que mais de 

metade da população inquirida iniciou a sua actividade laboral até perfazer a idade 

de 16 anos: 10.4 começou a trabalhar com 12 anos ou menos; 25.6% com idades 

compreendidas entre os 13 e os 14 anos e 22.6% teria entre 15 e 16 anos. 

 

Tabela 30 – Distribuição da população por idade de início de actividade 
laboral 

RESPOSTAS 
IDADE DE INICIO DE ACTIVIDADE 
LABORAL N % 

12 anos ou menos 106 10.4 

Entre 13 e 14 anos 262 25.6 

Entre 15 e 16 anos 231 22.6 

Entre 17 e 18 anos 182 17.8 

Entre 19 e 20 anos 96 9.4 

Entre 21 e 22 anos 57 5.6 

23 anos ou mais 89 8.6 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1023 100.0 
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Uma vez iniciada a vida profissional, a maioria da população (82.8%) afirma ter tido 

outros trabalhos para além do último que antecedeu a actual situação de 

desemprego. Portanto, apenas 17.2% dos inquiridos circunscrevem a sua história 

laboral ao último emprego anteriormente analisado. 

Para um período temporal que compreende os últimos 10 anos, e considerando o 

último emprego anterior à actual de desemprego, verifica-se que 50.6% dos sujeitos 

tiveram 2 empregos, segue-se a situação de terem tido 3 empregos (24.2%) e 4 

empregos (13.5%). São residuais as situações caracterizadas pela existência de 5 

empregos (8.1%) e de mais de 5 empregos (3.6%). 

 

Tabela 31 – Distribuição da população pelo n.º de empregos 
(últimos 10 anos) 

RESPOSTAS 
NÚMERO DE EMPREGOS ÚLTIMOS 
10 ANOS N % 

2 empregos 255 50.6 

3 empregos 122 24.2 

4 empregos 68 13.5 

5 empregos 41 8.1 

Mais de 5 empregos 18 3.6 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 504 100.0 

 

No que concerne à localização geográfica dos empregos dos inquiridos, verifica-se 

novamente a centralidade do concelho de Vila Nova Gaia, seguido pelo concelho do 

Porto e outros concelhos do distrito do Porto (ver tabela 24). 

A análise do percurso profissional dos inquiridos à luz da sua classificação por 

grupo profissional revela a predominância de quatro grandes grupos, a saber: 

Pessoal dos serviços e vendedores; Operários, artífices e trabalhadores similares; 

Trabalhadores não qualificados e Pessoal administrativo e similares (destaca-se 

igualmente a categoria outras profissões que agrega as respostas obtidas cuja 

deficiente informação não permite a sua classificação no âmbito da CNP). Note-se 

que a representatividade destes grupos profissionais não constitui uma novidade, 

uma vez estes já se destacavam na análise do emprego prévio à actual situação de 

desemprego (ver tabela 25). 
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Tabela 32 – Localização geográfica do emprego (últimos 10 anos) 

2º EMPREGO 3º EMPREGO 4º EMPREGO 5º EMPREGO 
LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA N % N % N % N % 

Concelho de Vila Nova 
de Gaia 325 64.7 134 54.5 73 59.3 31 58.5 

Concelho do Porto 92 18.3 62 25.2 29 23.6 8 15.1 

Outros concelhos do 
distrito do Porto 34 6.8 18 7.3 3 2.4 3 5.7 

Concelho do distrito de 
Aveiro 24 4.8 13 5.3 6 4.9 4 7.5 

Outro concelho 14 2.8 13 5.3 8 6.5 4 7.5 

Estrangeiro 13 2.6 6 2.4 4 3.3 3 5.7 

TOTAL DE 
RESPOSTAS 

VÁLIDAS 502 100.0 246 100.0 124 100.0 53 100.0 

 

Tabela 33 – Caracterização dos empregos (últimos 10 anos) por grupos 
profissionais 

2º EMPREGO 3º EMPREGO 4º EMPREGO 5º EMPREGO 
GRUPOS 
PROFISSIONAIS N % N % N % N % 

Quadros sup. da adm. 
pública, dirigentes e 
quadros sup. de empresa 15 3.0 8 3.3 4 3.2 2 3.7 

Especialistas das 
profissões intelectuais e 
científicas 8 1.6 7 2.9 3 2.4 1 1.6 

Técnicos e profissionais 
de nível intermédio 15 3.0 6 2.5 2 1.6 1 1.6 

Pessoal administrativo e 
similares 72 14.3 18 7.4 15 12.1 6 11.1 

Pessoal dos serviços e 
vendedores 98 19.5 63 25.8 34 27.4 17 31.6 

Agricultores e 
trabalhadores qualificados 
da agricultura e pescas 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 

Operários, artífices e 
trabalhadores similares 88 17.5 31 12.7 17 13.7 5 9.6 

Operadores de instalações 
e máq. e trabalhadores da 
montagem 39 7.7 10 4.1 7 5.6 2 3.7 

Trabalhadores Não 
Qualificados 77 15.3 28 11.5 14 11.3 4 7.4 

Outras profissões 91 18.1 69 28.3 28 22.6 16 29.6 

TOTAL DE 
RESPOSTAS VÁLIDAS 503 100.0 244 100.0 124 100.0 54 100.0 
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Na reconstituição do percurso profissional dos inquiridos aparece também como 

pertinente aferir da sua situação face ao emprego da população inquirida ao longo 

do seu percurso profissional. Assim, verifica-se, para o segundo emprego o maior 

peso percentual da situação de trabalhador por conta de outrem com contrato sem termo 

(40.8%), mas com uma importância quantitativa muito próxima da categoria 

trabalhador por conta de outrem com contrato a termo certo (38.4%). Quando nos 

debruçamos sobre as situações de emprego cronologicamente mais antigas, essa 

tendência inverte-se. Assim, nos casos em que nos reportamos ao terceiro, quarto e 

quinto emprego detido nos últimos 10 anos, verifica-se a perda de importância da 

situação de trabalhador por conta de outrem com contrato sem termo e a preponderância 

da situação de trabalhador por conta de outrem com contrato de trabalho a termo certo, 

abrangendo cerca de 50% da população, bem como o aumento da importância 

quantitativa do trabalhador por conta de outrem com outro tipo de contrato. Esta 

situação parece ser consentânea a experiência profissional dos inquiridos, ou seja, o 

momento inicial de inserção profissional realiza-se sob a égide de vínculos mais 

frágeis que progressivamente dão lugar a modalidades contratuais mais robustas e 

estáveis. 

 

Tabela 34 – Caracterização da situação face ao emprego (últimos 10 anos) 

2º EMPREGO 3º EMPREGO 4º EMPREGO 5º EMPREGO 
SITUAÇÃO FACE AO 
EMPREGO N % N % N % N % 

Trab. por conta de out. 
c/contrato sem termo 203 40.8 68 27.5 32 25.8 9 15.8 

Trab. por conta de out. 
c/contrato a termo certo 191 38.4 124 50.2 62 50.0 30 52.6 

Trab. por conta de out. 
c/outro tipo de contrato 49 9.8 26 10.5 12 9.7 9 15.8 

Trab. por conta de out. 
c/contrato sazonal 14 2.8 3 1.2 2 1.6 1 1.8 

Trab. por conta próp., 
s/empregados 
assalariados 14 2.8 5 2.0 2 1.6 1 1.8 

Trab. por conta próp., 
c/empregados 
assalariados 4 0.8 3 1.2 1 0.8 1 1.8 

Outra situação 23 4.6 18 7.3 13 10.5 6 10.5 

TOTAL DE 
RESPOSTAS VÁLIDAS 498 100.0 247 100.0 124 100.0 57 100.0 
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A duração das anteriores experiências profissionais tende a ser progressivamente 

mais curta, em função da distância cronológica dos empregos a que nos referimos. 

Atendendo à duração média dos empregos, observa-se um período de 5.3 anos para 

o emprego mais recente e 2.0 anos para o emprego mais antigo. Esta situação é 

coerente com a análise dos períodos de emprego predominantes: são as categorias 

dos empregos com uma duração igual ou inferior a 1 ano ou de duração superior a 1 

anos e igual ou inferior a 2 anos as que vão colhendo um maior índice de ocorrências 

na história profissional mais distante dos inquiridos. 

 

Tabela 35 – Duração do emprego (últimos 10 anos) 

2º 
EMPREGO 

3º 
EMPREGO 

4º 
EMPREGO 

5º 
EMPREGO 

DURAÇÃO EMPREGO N % N % N % N % 

Igual ou inferior a 1 ano 147 29.4 94 38.4 58 47.2 24 45.2 

Superior a 1 ano e igual 
ou inferior a 2 anos 71 14.2 52 21.2 24 19.5 13 24.5 

Superior a 2 anos e igual 
ou inferior a 3 anos 61 12.2 29 11.8 13 10.6 6 11.3 

Superior a 3 anos e igual 
ou inferior a 6 anos 83 16.6 42 17.1 16 13.0 8 15.1 

Superior a 6 anos e igual 
ou inferior a 12 anos 81 16.2 22 9.0 9 7.3 2 3.8 

Superior a 12 anos 57 11.4 6 2.5 3 2.4 0 0.0 

Total de respostas válidas 500 100.0 245 100.0 123 100.0 53 100.0 

DURAÇÃO MÉDIA 
(ANOS) 5.3 ANOS 3.0 ANOS 2.8 ANOS 2.0 ANOS 

 

1.3. Caracterização da situação de desemprego 

a) Experiências anteriores de desemprego 

Partindo da leitura dos dados apresentados no quadro que se segue, constatamos 

que quase metade dos indivíduos que constituem a nossa amostra nunca tinham 

experienciado uma situação de desemprego (49,5%). Verificamos igualmente que 

dos restantes sujeitos, 44,7% já tinha estado desempregado entre uma e três vezes, 

isto é, por ordem decrescente de valor, 21,9% duas vezes, 14,8% uma vez e 8,0% 

três vezes. Desta forma, podemos afirmar que 94,2% dos indivíduos inquiridos se 

concentram em torno das quatro primeiras possibilidades de resposta. De facto, à 
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medida que vão aumentando o número de vezes em que os sujeitos experienciaram 

o desemprego, vai-se verificando a diminuição do número de indivíduos que o 

viveu. Contudo, existem excepções: o número de sujeitos aumenta quando se passa 

da categoria de resposta “1 vez” para a de “2 vezes”. 

Parece-nos pertinente referir que 2,6% dos indivíduos não souberam exprimir o 

número de vezes em que estiveram desempregados e que 0,5% não responderam à 

questão “Quantas vezes já esteve sem trabalhar (excluindo a situação actual)?”. 

Quanto a esta variável, o valor da moda e da mediana coincidem (é zero) e que a sua 

média é 1,0134. 

 

Tabela 36 - N.º de vezes que já esteve sem trabalhar, excluindo a situação 
actual 

NÚMERO DE VEZES FREQUÊNCIA (FI) % (fi) 

Nenhuma, é a primeira vez 513 49,5 

1 vez 153 14,8 

2 vezes 227 21,9 

3 vezes 83 8,0 

4 vezes 12 1,2 

5 vezes 10 1,0 

6 vezes (ou mais) 7 0,7 

Não sabe 27 2,6 

Não responde 5 0,5 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1037 100 (*)

(*) ≠ 100 por motivos de arredondamento 

 

b) Motivos e duração do desemprego 

Face ao motivo porque os sujeitos da nossa amostra estão desempregados, de 

acordo com a informação sistematizada no quadro seguinte, é-nos possível verificar 

que as categorias de resposta que concentraram mais sujeitos são precisamente 

                                                 
34 Ver Anexo J – Quadros estatísticos. 
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três, revelando o facto dos indivíduos não terem optado directamente por ficar 

desempregados: por ordem decrescente de valor, “O contrato cessou por acordo de 

revogação” (26,7%), “Extinção do posto de trabalho/ falência da entidade 

empregadora” (26,3%) e “O contrato não lhe foi renovado/ caducou” (25,5%) foram 

as situações mais referidas. 

Quanto às três que nos indicam a possibilidade de uma opção mais directa tomada 

por parte dos sujeitos - “Rescindiu o contrato com justa causa”, “Despediu-se/ não 

aceitou renovar o contrato” e “Trabalhava por conta própria e cessou actividade” - 

observamos que a que teve um maior número de respostas foi a primeira (2,3%) e 

que a terceira foi a que reuniu menos (1,1%). De referir que 4,0% dos indivíduos 

apresentaram outra razão para o facto de se encontrarem desempregados. 

 

Tabela 37 - Motivo pelo qual está desempregado(a) 

MOTIVO 
FREQUÊNCIA 

(FI) % (fi) 

Foi despedido(a) 82 7,9 

O contrato não lhe foi renovado/ caducou 264 25,5 

Foi despedido(a) com justa causa 16 1,5 

Rescindiu o contrato com justa causa  24 2,3 

Despediu-se/não aceitou renovar o contrato 23 2,2 

O contrato cessou por acordo de revogação 277 26,7 

O contrato cessou por despedimento colectivo 20 1,9 

Extinção do posto de trabalho/ falência da 
entidade empregadora 273 26,3 

Trabalhava por conta própria e cessou 
actividade 11 1,1 

Outra razão 41 4,0 

Não responde 6 0,6 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 1037 100 

 

Relativamente à experiência de desemprego, os dados apresentados no próximo 

quadro permitem-nos verificar que o maior número de sujeitos (de um total de 
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1022) se encontra desempregado há 4 meses, sendo 15,7 meses a duração média do 

período de desemprego das pessoas inquiridas (a mediana é 12). 

 

Tabela 38 - Estatísticas referentes ao tempo, em meses, que os indivíduos se 
encontram desempregados 

 VALOR 

Válidos 1022 N 

Missing 15 

MÉDIA 15,70 

MEDIANA 12,00 

MODA 4 

25 6,00 

50 12,00 

PERCENTIS 

75 21,00 

 

Quanto ao número de meses que os sujeitos estão inscritos no Centro de Emprego, 

temos que a maioria (de um total de 1018) se encontra há 6 meses. A média de 

inscrição nesta instituição é de 15,22 meses, sendo a mediana de 12. 

 

Tabela 39 - Estatísticas referentes ao tempo, em meses, que os indivíduos se 
encontram inscritos no Centro de Emprego 

 VALOR 

Válidos 1018 N 

Missing 19 

MÉDIA 15,22 

MEDIANA 12,00 

MODA 6 

25 6,00 

50 12,00 

PERCENTIS 

75 21,00 
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O comportamento desta variável aproxima-se do da anterior (relativa ao tempo de 

desemprego); para melhor compreender os motivos para esta coincidência, foi 

criada uma variável a partir dos dados recolhidos, referente à diferença entre tempo 

de desemprego e tempo de inscrição no Centro de Emprego. De seguida, procurou-

se observar os efeitos da variável “motivos de desemprego” na distribuição da 

diferença entre os dois períodos referidos, recorrendo para o efeito a uma análise de 

variância univariada35: os resultados revelaram-se estatisticamente significativos 

(F(9) = 4,166; p = 0,0001; Eta2 = 0,036), e no sentido de “despedimento voluntário 

ou não renovação voluntária” maior que os restantes motivos, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa com excepção de “cessação de actividade por conta 

própria” e “outros motivos”36. O gráfico seguinte ilustra estas diferenças: 

 

Gráfico 8 – Medias da diferença entre tempo de desemprego e tempo de 
inscrição no CE por motivo de desemprego 
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35 Nas análises de variância univariada, para as comparações entre pares foi usada a correcção Sidak para 
comparações múltiplas. 
36 Despedimento voluntário ou não renovação voluntária > Despedimento (p = 0,0001); > Contrato não 
renovado (p = 0,0001); > Despedimento com justa causa (p = 0,001); > Rescisão com justa causa (p = 
0,003); > Cessação de contrato por acordo de revogação (p = 0,0001); Cessação de contrato por 
despedimento colectivo  (p = 0,006); Extinção do posto de trabalho/ falência da entidade empregadora  
(p = 0,0001). 
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Verifica-se, portanto, que o maior desvio ocorre na situação em que não há lugar a 

prestação de desemprego sendo, nesta situação, menos imediata a ligação ao Centro 

de Emprego, o que pode sugerir que a primeira aproximação é motivada pela 

imediata necessidade de aceder a uma fonte de rendimento. 

 

c) Relação no desemprego com o Centro de Emprego  

Quando confrontados com a pergunta sobre “quais os principais motivos porque 

recorre ao CE”, os inquiridos responderem no sentido de “Beneficiar do subsídio de 

desemprego” e a “Ajuda na procura de novo emprego” serem as principais razões, 

com 93,0% e 92,5% de respostas, respectivamente. Pensamos que o motivo porque 

estes valores são tão próximos se prende com o facto de que, para os indivíduos 

desempregados poderem usufruir do supracitado apoio social, têm que se declaram 

como disponíveis para trabalhar e, portanto, em busca activa de novo emprego. 

Quanto a “Fazer formação profissional” e “Ter apoio na (re)orientação profissional”, 

estas são claramente as razões que os sujeitos inquiridos menos enunciaram como 

os tendo levado a inscrever-se no Centro de Emprego. Partindo desta constatação, 

várias questões nos surgem: Como é avaliada pelos sujeitos desempregados a 

aprendizagem ao longo da vida? Será que os mesmos têm informação relativa a 

estes serviços? Ou será que construíram fracas expectativas face ao retorno desses 

serviços? 

 

Tabela 40 - Principais razões para se ter inscrito no Centro de Emprego 

RAZÕES % (fi) 

Ajuda na procura de novo emprego 92,5 

Benefício do subsídio de desemprego 93,0 

Fazer formação profissional 7,6 

Ter apoio na (re)orientação profissional 1,1 

Outras razões 0,5 

[Validos = 1033; Omissos = 4] 
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Os dados que a seguir se apresentam, sumariados no próximo quadro, permitem-

nos verificar que a maioria das pessoas inquiridas não foram confrontadas com 

nenhuma situação desde que se inscreveram no Centro de Emprego. Na verdade, 

66,8% das respostas dos inquiridos encontram-se agregadas nesta categoria, 

seguindo-se-lhe, por ordem decrescente de valor, as categorias “Sessão de 

esclarecimento sobre as novas regras do subsídio de desemprego” (com 30,7%), 

“Oferta de novo emprego” (com 17,6%), “Frequência de formação profissional” (com 

17,2), e “Sessão de esclarecimento mas não sabe exactamente para que motivo” 

(com 15,5%). De referir que a categoria “Sessão de esclarecimento sobre as novas 

regras do subsídio de desemprego” não estava incluída nas categorias de resposta 

fechada à pergunta, antes resultou das respostas a “outras situações; quais?”. Assim, 

parece-nos significativo que a segunda categoria com mais respostas seja 

precisamente esta, o que pode sugerir um investimento presente do Centro de 

Emprego na função de controlo. 

 

Tabela 41 - Situações com que já se confrontou desde que se inscreveu no 
Centro de Emprego 

SITUAÇÕES % (fi) 

Oferta de novo emprego 17,6 

Frequência de formação profissional 17,2 

Integração num Programa de Ocupação Temporário 2,3 

Sessão de apoio na (re)orientação profissional 7,7 

Sessão de esclarecimento para a criação do próprio emprego 6,9 

Sessão de esclarecimento mas não sabe exactamente para 
que motivo 15,5 

Sessão de esclarecimento sobre as novas regras do subsídio 
de desemprego 30,7 

Não foi confrontado(a) com nenhuma situação 66,8 

Outras situações 0,9 

[Válidos = 1034; Omissos = 3] 

 

Os dados que se apresentam no próximo quadro resultam da análise cruzada das 

variáveis “Porque se inscreveu no Centro de Emprego” e “Situações com que foi 
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confrontado(a) desde que se inscreveu no Centro de Emprego”. Para a construção 

do quadro tivemos em consideração as percentagens que resultaram da intersecção 

com as respostas “sim” da variável independente (porque se inscreveu no Centro de 

Emprego), com a sua equivalente na outra variável. 

De referir que ao tentarmos perceber se existiam evidências de uma associação 

entre as duas variáveis referidas, estas apenas não foram detectadas para uma das 

categorias de resposta – “Apoio na (re)orientação profissional” (este resultado pode 

ser explicado pelo reduzido número de respostas); pelo que, qualquer interpretação 

face a esta categoria deve ser feita com a devida cautela. 

Partindo da leitura da informação disponibilizada, verificamos que a percentagem 

dos indivíduos que afirmam ter-se inscrito no Centro de Emprego por alguma das 

razões apresentadas e que foram efectivamente confrontados com alguma das 

situações elencadas é inferior, e em alguns casos bastante inferior, à percentagem 

daqueles que se inscreveram por alguma das razões e que não foram confrontados 

com nenhuma das situações. 

O maior diferencial ocorre no seguinte caso: a percentagem dos sujeitos que se 

inscreveram no Centro de Emprego para obter ajuda na procura de novo emprego 

e que afirmaram que não foram colocadas perante “Ofertas de emprego” (81,0%) é 

muito superior à percentagem daqueles que também se inscrever nessa instituição 

pelo mesmo motivo e que tiveram ofertas de emprego (19,0%). 

Com diferenciais menores mas bastante próximos temos os seguintes casos: entre a 

percentagem daquelas pessoas que se inscreveram no Centro de Emprego para 

obterem benefícios do subsídio de desemprego e que explicitaram não terem sido 

confrontados com “Sessão de esclarecimento sobre as novas regras do subsídio de 

desemprego” (67,2%), e a percentagem daqueles que tendo-se inscrito por esse 

motivo, foram confrontados com a supracitada sessão (32,8%); entre a percentagem 

dos que se inscreveram no Centro de Emprego para “Realizarem formação 

profissional” e que afirmaram não terem sido colocados perante a situação de 

“Oportunidades de formação profissional” (66,2%), e a percentagem dos que 

igualmente se inscreveram na instituição por esse motivo e que foram colocados 

perante ofertas de cursos (33,8%). Logo, decorrente da análise que acabamos de 

apresentar, constatamos que para a maioria dos indivíduos, as expectativas não 

foram preenchidas. 
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Tabela 42 – Motivo porque se inscreveu no Centro de Emprego por 
confrontação com alguma das situações 

DESDE QUE SE INSCREVEU JÁ FOI CONFRONTADO(A) 
COM ALGUMA DAS SITUAÇÕES? 37

OFERTAS 
DE 

EMPREGO 

NOVAS 
REGRAS 
DO SD 

OPORT. DE 
FORMAÇÃO 

PROFIS. 

APOIO NA 
(RE)ORIEN
T. PROFIS. PORQUE SE INSCREVEU 

NO CENTRO DE 
EMPREGO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

AJUDA NA PROCURA DE 
NOVO EMPREGO 

[n = 934] 19,0 81,0       

BENEFÍCIOS DO SD 
[n = 937]   32,8 67,2     

FAZER FORM. PROFIS. 
[n = 77]     33,8 66,2   

APOIO NA (RE)ORIENT. 
PROFIS. 
[n = 11]       9,1 90,9 

 

d) Protecção social no desemprego 

O gráfico seguinte demonstra-nos que das 1037 pessoas inquiridas, a quase 

totalidade (95,08%), recebe ou recebeu subsídio de desemprego e que apenas 4,92% 

se encontram na situação inversa. 

 

Gráfico 9 - Recebe ou recebeu subsídio de desemprego 

4,92%

95,08%

Não
Sim

 

                                                 
37 Ofertas de emprego (Pearson Chi²=10,373; gl=1; p assimp.= 0,001); Novas regras do SD (Pearson 
Chi²=12,764; gl=1; p assimp.= 0,0001); Oportunidades de formação profissional (Pearson Chi²=15,424; 
gl=1; p assimp.= 0,0001); Apoio na reorientação profissional (Pearson Chi²=0,020; gl=1; p assimp.= 0,888). 

n = 1037 
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Obs 36 

meses é a duração de o que mais indivíduos 

indicaram. 26,27 é a média de número de meses que os sujeitos usufruem ou 

usufruíram do subsídio, sendo que a mediana é 24,00 meses. Não podemos deixar 

de referir que 1º percentil ocorre pa ses, o 2º para 24 meses e o 3º para 36 

meses, o que é reflexo das características do próprio apoio. 

 

Tabela 43 - icas referentes ao número de meses que recebe ou 
recebeu su dio de desemp

 

ervando a informação sistematizada no próximo quadro, verificamos que 

usufruto do subsídio de desempreg

ra 18 me

 Estatíst
bsí rego 

V  ALOR

Válidos 854 

N Missing 183 

MÉDIA 26,27 

MEDIANA 24,00 

MODA 36 

25 18,00 

50 24,00 

PERCENTIS 75 36,00 

 

O próximo gráfico indica-nos que a duração maior do período de recebimento do 

sub us 

beneficiários. Porém, existem o  de tempo que pensamos ser 

importante referir, pois os mesmos assumem valores igualmente elevados e que se 

destacam dos restantes. Esses períodos de tempo são: 18 meses (com 17,6%), 6 

meses (com 14,3%) e 12 meses (com 13,4%). Quanto a esta variável, o valor da 

moda é 9, o da mediana é 12 e o da média é 13,0138. 

 

                                                

sídio social de desemprego é de 9 meses (21,8%), tendo sido 119 os se

utros períodos

 
38 Ver anexo J – Quadros estatísticos. 
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Gráfico 10 - Número de meses que recebe ou recebeu subsídio social de 
desemprego 
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No que concerne ao subsídio de desemprego parcial, e de acordo com o gráfico que 

se apresenta a seguir, o maior número de meses que os sujeitos apontaram como 

estando a usufruir/tendo usufruído é 2 (referido por 50,0% dos indivíduos de um 

tal de 8); seguem-se-lhe em ex equo, 5 e 12 meses (cada um com 25,0%). 

 

Gráfico 11 - Número de meses qu  recebe ou recebeu subsídio de 
desemprego parcial 
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De uma análise aos dados apresentados no quadro segui te, verificamos que 6 

meses é o tempo que um maior número de inquiridos diz restarem para o fim do 

subsídio de que actualmente usufruem. 18,07 é a média de número de meses que 

faltam para o final desse usufruto, sendo que a mediana é 11 meses. 

 

Tabela 44 - Estatísticas referentes ao número de meses que restam para o 
tipo de subsídio de que actualmente usufrui 

n

 VALOR 

Válidos 986 

N Missing 51 

MÉDIA 18,07 

MEDIANA 11,00 

MODA 6 

25 5,00 

50 11,00 

PERCENTIS 75 23,00 

 

e) Desvantagens e vantagens face à situação de desemprego 

De seguida, explorou-se as desvantagens e as vantagens percepcionadas pelos 

inquiridos face à sua situação de desempregado. Observando os dados sumariados 

no quadro que se apresenta na página seguinte, verificamos que a distribuição das 

respostas dos inquiridos formam dois blocos, com quatro categorias cada. Na 

verdade, as quatro primeiras apresentam os valores mais elevados, o que nos 

demonstra que grande parte das respostas se agregaram em torno de cada uma 

delas. Por ordem decrescente de respostas foram: “Perda de remuneração/ 

insegurança e privação financeira” com 81,2%, “Não ter nada para fazer” com 

43,6%, “Perda de dignidade/ sentir-se humilhado(a)/ desmoralizado(a)/ inútil” com 

23,3%, e “Desorganização/ desestruturação da vida do dia-a-dia” com 17,8%. 

Alguns comentários que nos parecem importantes são, desde logo, a constatação de 

que a insegurança financeira associada à perda do trabalho é o inconveniente mais 

apontado pelos sujeitos, seguindo-se-lhe um outro que sugere o facto do trabalho 
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ser uma dimensão importante das suas vidas - “Não ter nada para fazer”. Existe 

ainda outra categoria que nos indica que o trabalho é de facto uma dimensão 

importante na vida dos sujeitos -  “Desorganização/ deseestruturação da vida do 

dia-a-dia”; no entanto esta categoria aparece com um valor de respostas abaixo de 

uma outra que se reporta às questões da auto-estima - “Perda de dignidade/ sentir-

se humilhado(a)/ desmoralizado(a)/ inútil”. 

Qua os 

seleccionadas pelas pessoas inquiridas: “Diminuição dos contactos sociais (com 

colegas, amigos, etc.)” com 9,5%, “Desactualização de conhecimentos e 

competências” com 8,9%, “Nenhum, a situação de desemprego não tem 

inco principais” com 2,0%. Algo que 

nos  lúdica/ convívio 

asso

inco  a questão da desactualização de 

conheci ar o

para alguns sujeitos não existe nenhum inconveniente em encontrarem-se 

desempregados. 

 

Tabela 45 - Principais dois inconvenientes da situação de desemprego 

nto ao segundo bloco que mencionamos, dele fazem parte as categorias men

nvenientes” com 2,7% e “Outros inconvenientes 

 parece pertinente referir é que a dimensão de lazer/  de 

ciada às rotinas de ter trabalho é algo que os indivíduos consideram como um 

nveniente maior quando comparada com

mentos e competências. Não nos parece ser possível descur  facto de que 

INCONVENIENTES % (fi) 

Não ter nada para fazer 43,6 

Perda de remuneração/insegurança e privação financeira 81,2 

Perda de dignidade/sentir-se humilhado(a)/desmoralizado(a)/inútil 23,3 

Desorganização/deseestruturação da vida do dia-a-dia 17,8 

Desactualização de conhecimentos e competências 8,9 

Diminuição dos contactos sociais (com colegas, amigos, etc.) 9,5 

Nenhum, a situação de desemprego não tem inconvenientes 2,7 

Outros inconvenientes principais 2,0 

[Válidos = 1033; Omissos = 4] 

 

O quadro seguinte resume as respostas face à questão das vantagens decorrentes da 

situação de desemprego vivenciada pelos sujeitos. Verificamos que “Nenhuma, a 
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situação de desemprego não tem vantagens” é a categoria que mais consenso 

reuniu, com 78,3% das respostas. Outra categoria que concentrou também bastante 

respostas foi “Ter mais tempo para se dedicar à família”, embora com um valor 

 o da anterior, com 14,7%. Constatamos igualmente que 

a qu ta por 

alguns sujeitos (6,5% do total das respostas concentram-se nesta categoria). No 

entanto, esta foi ultrapassada pelo facto da situação de desemprego permitir a 

al s respostas estão reunidas nes ategoria) 

re demos ainda observar 

que “Outras principais vantagens” e “Participação em actividades associativas/ 

actividades de voluntariado” foram as ca s respostas agregaram 

(0 amente) e que o facto de “Receber o subsídio de desemprego” 

nã ma das principais vantagens dado o baixo valor de 

re

 

gens da situação de desemprego 

bastante mais baixo do que

estão da aprendizagem ao longo da vida foi igualmente tida em con

gumas pessoas (8,4% do total da ta c

alizar coisas que não podiam fazer quando trabalhavam. Po

tegorias que meno

,6% e 0,5% respectiv

o é visto pelos sujeitos como u

spostas que concentra (3,1%). 

Tabela 46 - Principais duas vanta

VANTAGENS % (fi) 

Ter mais tempo para se dedicar à família 14,7 

Possibilidade actualizar competências, frequentar formação, regressar 
escola 6,5 

Participação em actividades associativas/actividades de voluntariado 0,5 

Não ter que trabalhar 1,6 

Receber o subsídio de desemprego 3,1 

Poder fazer coisas que não podia fazer quando trabalhava 8,4 

Não ter que obedecer às ordens de ninguém 1,6 

Nenhuma, a situação de desemprego não tem vantagens 78,3 

Outras principais vantagens 0,6 
[Válidos = 1021; Omissos = 16] 

 

Procurou-se de seguida perceber se, desde que desempregados, os sujeitos já 

repor r da 

tinham sido confrontados com algumas das situações indicadas, as quais se 

tavam a acontecimentos quer da dimensão da carreira dos sujeitos, que
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dimensão da vida pessoal. O quadro seguinte revela que a grande maioria dos 

indivíduos não se confrontaram com nenhuma situação decorrente do seu estado de 

desemprego que tenham considerado de impacto significativo. De facto, 94,6% das 

resp de resposta, se o-se-lhe, 

por  “Perda de contactos sociais/ isolamento” 

(com a novas as” (com 

16,4%), “Mais conflitos familiares” (com 16,0%) e “Iniciar cursos de formação, 

ingressar no sistema d

respostas concentrou temos “Regressar a casa dos pais” (com 1,5%). 

 

deparou decorrente da situação de 
semprego 

ostas dos sujeitos concentra-se nessa categoria guind

ordem decrescente, as denominadas

 37,0%), “Reorientação dos projectos profissionais par  áre

e ensino” (com 14,0%). Quanto à categoria que menos 

Tabela 47 - Situações com que já 
de

SITUAÇÕES % (fi) 

Mudar de residência 4,7 

Iniciar cursos de formação, ingressar no sistema de ensino 14,0 

Separação/divórcio/passar a viver sozinho 3,0 

Envolver-se com o trabalho associativo ou trabalho de voluntariado 2,1 

Mais conflitos familiares 16,0 

Reorientação dos projectos profissionais para novas áreas 16,4 

Regressar a casa dos pais 1,5 

Adiar a saída de casa dos pais/casamento 2,6 

Adiar o momento de ter um filho 4,2 

Perda de contactos sociais/isolamento 37,0 

Não se confrontou com nenhuma situação 94,6 

Outras situações 5,5 

[Vá

 

Partindo da hipótese geral da situação de desemprego ser geradora de mudanças 

 do t

inquiridos com um conjunto de cenários hipoteticamente decorrentes da sua 

e rtir  das as

respostas, gerou-se u e clusters (usando o procedimen e classificação 

lidos = 1028; Omissos = 9] 

para a vida s sujeitos que experimentam essa situação, confron aram-se os 

situação de des mpregados. A pa

ma análise d

do conjunto  quatros categori

to d

 com mais 
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k-means), a partir da qual foi possível identificar cinco perfis de class

amostra que se di tre si pela natureza das imord

identific

 

Tabela 48 – Padrões de mudança decorrentes do desemprego 

ificação da 

ialmente stinguem en mudanças pr

adas. 

MUDANÇAS DECORRENTES DA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

MUDANÇA 
SOCIABILIDADE 

MUDANÇA 
SOCIABILIDADE 

E FAMILIAR 
MANUTENÇÃO/ 
CONTINUIDADE 

MUDANÇA 
SOCIABILIDADE 
E FORMATIVA 

MUDANÇA 
PROFISSIONAL 
E FORMATIVA 

Isolamento e perda de 
contactos sociais 

Isolamento e perda de 
contactos sociais 

Reorientação
profissional pa

novas áreas 

 
ra 

Iso
ma 
 lamento e perda de 

contactos sociais 

Aumento da 
conflitualidade 

familiar 
Inexistência de 

mudanças 

Ingresso no sistema 
de ensino e/ou 

formação 

Ingresso no siste
de ensino e/ou

formação 

F=250 F=138 F=483 F=48 F=36 
n=955 

 

O grupo 1, caracteriza-se pela identificação de mudanças ao nível dos padrões de 

A avaliação da associação entre os perfis da mudança decorrente do desemprego e a 

sexo permite concluir pela evidência dessa associação (Pearson Chi2 = 

21,632 ção forte 

(coeficiente de contingência = 0.149). A análise da composição interna dos grupos 

identificados revela, no qu ra valores esperados na 

sociabilidade, no sentido do agravamento das situações de isolamento e da perda de 

contactos sociais. Na continuidade desta linha de mudança surgem os grupos 2 e 4, 

sendo que ao segundo grupo se adicionam matizes de mudança relacionadas com a 

esfera familiar (aumento dos conflitos familiares) e o quarto grupo surge associado 

à dimensão de mudança formativa, protagonizando o ingresso no sistema de ensino 

e/ou formação. A mudança de cariz formativo pode ainda surgir acoplada ao 

horizonte de reorientação profissional para novas áreas, configurando o perfil do 

quinto grupo. No âmbito desta análise, destaca-se também o grupo 3, pautado pela 

inexistência de mudanças decorrentes da situação de desemprego (note-se que 

entre os cenários apontados no inquérito não figurava a dimensão económica/ 

financeira, por se julgar ser comum à larga maioria dos inquiridos). 

variável 

; gl = 4; p assimp = 0.001), embora não se trate de uma associa

e respeita à variável sexo (pa
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orde  de h 7,2  o

3 valor rvados m

número de indivíduos do sexo masculino associados ao padrão de mudança de 

sociabilidade e familiar e; nos grupos 4 e 5 uma distribuição de género bastante 

difer e seria ex ectável, com um largo predomínio de sujeitos do sexo 

femini ) associad s grup mudanç ativa da à di o 

de sociabilidade ou profissional. 

 

m dos 42,8% omens e 5 % mulheres), revela que: para o grup  1 e grupo 

es obse uito próximos do esperado; no grupo 2 observa-se um maior 

ente do qu p  

no (75% os ao os da a form acopla mensã

Tabela 49 – Características dos grupos de padrão de mudança 

MUDANÇAS DECORRENTES DA 
SITUAÇÃO DE DESEMPREGO 

VARIÁVEIS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 
SEXO 

[Valores esperados 
42.8% H; 57.2% M] 

41,6%H 

58,4% M 

56,5% H 

43,5% M 

42,7 H 

53,3% M 

25% H 

75% M 

25% H 

75% M 

IDADE 
[p = 0.000] 

45,05 

 

41,54 

 

40,98 

 

38,73 

 

37,47 

 

NÍVEL 
ESCOLARIDADE  

[p =0.014] 

2,092 

 

2,047 

 

2,257 

 

2,568 

 

2,583 

 

 

Recorrendo a uma análise de variância univariada para os perfis em causa e a 

ariável idade (F(4) = 7.337; p = 0.000; Eta2 = 0.030), observa-se que os efeitos dos 

grupos de mudança na idade são estatisticamente significativos. O grupo 1, 

drões de sociabilidade, é composto pelos 

suje om 

uma média etária de 41,54 anos, os  do grupo 2, associados à mudança 

dos padrões de sociabilidade e aumento dos conflitos familiares. O grupo modal, 

aquele que não identifica nenhuma mudança decorrente da situação de desemprego 

que experimenta, apresenta uma média etária 40,98 anos. Finalmente, entre os 

grupos 4 e 5, orientados para mudanças de cariz educativo e formativo e 

reorientação profissional, observam-se as menores médias etárias, 38,73 anos e 

37,47 anos, respectivamente. 

 

 

v

associado às mudanças relacionadas com pa

itos (em média) mais velhos face aos demais grupos (45,05 anos). Segue-se, c

indivíduos
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Gráfico 12 – Distribuição dos grupos de padrão de mudança por idade 
(média) 
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O comportamento da variável escolaridade escrutinado através de uma análise co-

variância univariada (controlando os efeitos da variável idade), revela-se 

estatisticamente significativo (F(4) = 3.152; p = 0.014; Eta2 = 0.013). Os níveis de 

escolaridade tendem a aumentar à medida que progredimos do grupo 1, para o 

grupo 5.  

No que concerne à variável tipo de agregado familiar, não são observadas diferenças 

estatisticamente significativas (Pearson Chi2 = 30.731; gl = 24; p assimp = 0.162). 

Ainda assim, regista-se para o grupo 1 valores abaixo do esperado para os 

agregados familiares de origem (9.2% face a 13.2%) e valores acima do esperado para 

os agregados do tipo sozinho ou com outros familiares ou não familiares (9.6% face a 

6.5%), bem como para os casais com ou sem filhos coabitando com outros (familiares ou 

não familiares). Para o grupo 2, as diferenças observadas prendem-se com os valores 

registados acima do esperado para agregados do tipo casal sem filho(s) (22.5% face a 

19.3%) e abaixo esperado para o agregado do tipo casal com filho(s) (39.9% face a 

43.1%). O grupo 3 tem um comportamento bastante próximo do esperado no que 

concerne à variável tipo de agregado familiar, exceptuando uma ligeira prevalência 

do agregado do tipo casal com filho(s) (45.3% face a 43.1%). Entre o grupo 4 

destacam-se os valores acima do esperado para as famílias monoparentais (14.6% face 
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a 8.8%) e valores abaixo do esperado para os agregados tipo casal sem filho(s) com 

outro(s) familiares ou não familiares (0% face a 2.5%). É no grupo 5 que um maior 

número de diferenças entre observado e esperado se regista: abaixo do esperado 

figuram os agregados do tipo casal sem filho(s) (14.3% face a 19.3%), casal com filho(s) 

(40% face a 43.1%) e sozinho ou com outro(s) familiar(es) ou não familiar(es) (0% face a 

6.5%). Inversamente, figuram com níveis acima do que seria de esperar os 

agregados do tipo família monoparental (20% face a 8.8%) e agregado familiar de 

assimp = 0.015), observando-se uma relação de 

associação significativa do ponto de vista estatístico, embora não muito forte 

contingente de coeficiência = 0.140). 

 

Tabela 50 – Grupos de padrão de mudança e procura de emprego 

origem (17.1% face a 13.2%). 

Procurando perceber a relação que se estabelece entre os padrões de mudanças 

decorrentes da situação de desemprego e as modalidades de procura de emprego, 

procedeu-se ao cruzamento dos grupos supra mencionados com as respostas 

registadas para a “ainda procura”, “procurou, mas já desistiu” e “nunca procurou” 

(Pearson Chi2 = 19.050; gl = 8; p 

(

PROCURA DESISTIU 
NUNCA 

PROCUROU 

p = 0.015 91.7 (v.e.) 4.2 (v.e) 4.1 (v.e) 

GRUPO 1 87.2 < 8.0 > 4.8 > 

GRUPO 2 97.1 > 0.7 < 2.2 < 

GRUPO 3 91.7 = 3.5 < 4.8 > 

GRUPO 4 95.8 > 2.1 < 2.1 < 

GRUPO 5 97.2 > 2.8 < 0.0 < 

 

A esmagadora maioria dos inquiridos declara continuar à procura de emprego 

(91.7%). Contudo, é entre os sujeitos do grupo 1, cuja tonalidade da mudança se 

encontra principalmente relacionada com o empobrecimento dos padrões de 

sociabilidade, que esta realidade se apresenta com menos força, registando-se 

valores abaixo do esperado (87.2%). Inversamente, é nos grupos 2, 4 e 5 que o facto 

dos sujeitos ainda procurarem emprego observa níveis superiores ao esperado. Os 

inquiridos que afirmam já ter procurado emprego, mas que entretanto desistiram, 

concentram-se em níveis superiores ao esperado no grupo 1 e abaixo do esperado 
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em todos os restantes grupos. Por fim, analisando os sujeitos que afirmam nunca 

terem procurado emprego desde que se encontram desempregados, constata-se a 

existência a níveis acima do esperado nos grupos 1 e 3, verificando-se nos restantes 

 grupos níveis abaixo do expectável.

 

1.4. Caracterização das estratégias de procura de emprego 

a) Posicionamento face à procura de emprego 

Partindo da leitura do quadro seguinte, verificamos que a grande maioria dos(as) 

inquiridos(as) tem procurado trabalho desde que está desempregado(a) e que ainda 

continuam a procurar (91,90%). No entanto, 4,05% dos 1037 sujeitos diz ter 

05% revelam nunca ter procurado emprego. 

 

Gráfico 13 - Tem procurado trabalho desde que está desempregado(a) 

procurado, mas já desistiu, e outros 4,

4,05%4,05%

91,90%

Não
Sim, mas já desisti
Sim e continuo

n = 1037 

 

No que concerne àqueles(  

desempregados(as), observamos que apontam “Outras razões” como o motivo que 

os tem levado a actuar dessa forma (38,1% do total das respostas), seguindo-se-lhe, 

tingir a idade da re  e já 

 permite tr lhar”, 

as) que não têm procurado trabalho desde que estão

por ordem decrescente de valor, o “Estar prestes a a forma

não vale a pena” ou “Porque a sua condição de saúde não lhe aba
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cada reunindo 19,0% das respostas, e “Porque não há trabalho” ou “Porque tem 

responsabilidades familiares (dependentes a seu cargo)”, ambas com 11,9%. 

nte referir que o facto de “estarem a receber algum apoio”, que 

rego e o “não ter neces e de 

trabalhar” r postas dos 

sujeitos. 

Tabela 51 - Razões para nunca ter procurado trabalho desde que está 
desempregado(a) 

Pensamos ser pertine

se prende com o sistema de protecção no desemp sidad

eúnem apenas 4,8% de resposta cada, do total das res

 

RAZÕES % (fi) 

Estar prestes a atingir a idade da reforma e já não vale a pena 19,0 

Estar receber subsídio desemp./subs. social desemp./subs. parcial desemp. 4,8 

Não tem necessidade de trabalhar 4,8 

Mesmo que procurasse ninguém lhe daria trabalho 9,5 

Porque não há trabalho 11,9 

Porque a sua condição de saúde não lhe permite trabalhar 19,0 

Porque tem responsabilidades familiares (dependentes a seu cargo) 11,9 

Outras razões 38,1 

[n = 42] 

A o 

as razões mais enunciadas por aque

desde que estão desempregad or ordem decrescente temos: “Outras razões” 

com 47,6%, “Porque a sua idade já é muito elevada para arranjar trabalho” com 

33,3%, “Está próximo da idade da reforma e já não vale a pena pro r” com 

26,2%, e “Sente-se desmotivado(a)” com 21,4%. Porém, se juntarmos os valores das 

respostas referentes às categorias “Porque a sua idade já é muito elevada para 

arranjar trabalho” e “Está próximo da idade da reforma e já não vale a pena 

pr explicitada, com %. 

Não podemos deixar de referir que a categoria “Prefere ocupar-se com pequenos 

biscates” reúne 4,8% do total de respostas. 

 

 informação apresentada no próximo quadro permite-nos verificar que são quatr

les(as) que já desistiram de procurar trabalho 

os(as): p

cura

ocurar”, verificamos que a idade se torna a razão mais  59,5
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o de procurar trabalho desde que está 
desempregado(a) 

Tabela 52 - Razões para ter desistid

Razões % (fi) 

Sente-se desmotivado(a) 21,4 

Prefere ocupar-se com pequenos biscates 4,8 

Por mais que tentasse não encontrava trabalho 2,4 

Não encontrava nada compatível com as suas qualificações 2,4 

Está próximo da idade da reforma e já não vale a pena procurar 26,2 

Os trabalhos que encontrava eram muito mal pagos 2,4 

Porque não há trabalho 2,4 

Porque a sua idade já é muito elevada para arranjar trabalho 33,3 

Porque os empregos que existem ficam longe 2,4 

Porque não tem experiência profissional 2,4 

Outras razões 47,6 

[n = 42] 

 

Procurou-se, então, perceber quais os motivos que os desempregados apontam para 

ainda se encontrarem desempregados. O quadro seguinte permite-nos constatar 

que são sete os mais indicados pelos(as) inquiridos(as) para justificarem o facto de 

ainda se encontrarem desempregados(as): por ordem decrescente de valor temos: 

“Porque a sua idade já é muito elevada para arranjar trabalho” (com 46,5%), 

“Porque não há trabalho” (com 32,2%), “Não encontra nada compatível com as suas 

qualificações” (com 23,1%), “Por mais que tente não encontra trabalho” (18,2%), 

utros motivos” (com 17,5%), “Porque nunca foi seleccionado(a)” (com 12,4%) e, 

p

Pensamos ser importante referir que, apesar de no inquérito por questionário a 

qu  elencadas se reportarem a situações que atribuem a 

causa da situação de desemp factores externos aos indivíduos (locus de 

controlo externo), os sujeitos poderiam ter apontado causas de carácter pessoal 

(locus de controlo interno), as quais seriam enquadradas nas respostas a “Outros 

m  e a de “Prefere o

“O

or último, “Os trabalhos que encontra são muito mal pagos” (com 11,6%). 

ase totalidade das categorias

rego a 

otivos – quais?”. Porém, esta última categoria cupar-se com 
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pequenos bi s de respostas muito baix

1,1% respectivamente), o que nos leva a concluir que os sujeitos atribuem a “culpa” 

da sua situação de desemprego a factores externos. 

 

T considera que ainda está desempregado(a) 

scates” apresentam concentraçõe as (17,5% e 

abela 53 - Motivos pelos quais 

MOTIVOS % (fi) 

Porque nunca foi seleccionado(a) 12,4 

Prefere ocupar-se com pequenos biscates 1,1 

Por mais que tente não encontra trabalho 18,2 

Não encontra nada compatível com as suas qualificações 23,1 

Os trabalhos que encontra são muito mal pagos 11,6 

Porque não há trabalho 32,2 

Porque a sua idade já é muito elevada para arranjar trabalho 46,5 

Porque os empregos que existem ficam longe 3,3 

Porque a sua profissão não tem procura 9,7 

Porque não tem experiência profissional 3,8 

Outros motivos 17,5 

[n = 953; Validos = 950; Omissos = 3] 

 

b) Estratégias de procura de emprego 

De modo a compreender as actuais estratégias de procura de emprego, procurou-se 

averiguar de que forma é que os sujeitos haviam obtido os empregos seus empregos 

anteriores. O quadro que se apresenta a seguir indica o número de respostas “sim” 

que cada categoria reuniu, bem como, de entre o total dos sujeitos que responderam 

a esta perg m “sim – 

arranjaram emprego deste modo” e “não – não arranjaram empr ”. 

As da lação %), f  os 

familiares, amigos e/ou conhecidos os principais responsáveis pelos empregos dos 

inquiridos. Seguidamente, observa-se a eficácia da estratégia de apresentação no(s) 

loc  e, com um volume de respostas bastante inferior, a 

unta (respostas válidas), a percentagem dos que respondera

ego deste modo

sim, verifica-se que para mais de metade popu (67,3 oram

al(ais) de emprego (43,4%)
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res s inquiridos a 

pre  preferencialmente informal de abordagem ao 

mercado de trabalho, em detrimento das vias mais formais/ institucionais de o 

faz

 

btenção dos empregos anteriores 

posta a anuncio(s) de emprego (21,2%). Note-se, portanto, entre o

valência de uma estratégia

er. 

Tabela 54 – Meios de o

% RESPOSTAS 

MEIOS DE OBTENÇÃO DOS EMPREGOS SIM (N) SIM NÃO 

Através de familiares, amigos(as) e/ou conhecidos(as) 693 67.3 32,7 

Apresentação no(s) local(ais) de emprego (1) 446 43.4 56,5 

Resposta a anúncio(s) de emprego 218 21.2 78,7 

Através do Centro de Emprego 57 5.5 94,5 

Através de inscrição em empresa(s) de trabalho 
temporário/ agências de emprego 37 3.6 96,4 

Através de outra(s) instituição(ões), incluindo 
UNIVAS 22 2.2 97,8 

Através do envio de candidaturas espontâneas 18 1.7 98,3 

Outras formas 30 2.9 97,1 

[n = 1037; Válidos = 1030; Omissos = 7] 
(1) [n = 1037; Válidos = 1028; Omissos = 9] 

 

Os dados sistematizados no quadro da página seguinte referem-se às estratégias 

actuais dos sujeitos para procurarem emprego. A análise das respostas permite-nos 

chegar à conclusão de que são quatro os meios mais utilizados pelas pessoas 

inquiridas para procurarem trabalho desde que estão desempregadas. Na verdade, e 

por ordem decrescente de valor, as categorias que agregaram um maior número de 

respostas são: “Através de familiares e/ou amigos(as)” (com 79%), “Apresentando-

se no(s) local(locais) de emprego” (com 73,4%), “Respondendo a anúncio(s) de 

emprego” (com 66,6%) e “Através do Centro de Emprego” (com 61,9%). Decorrente 

disto, constatamos que são os meios informais de procura de trabalho aqueles a que 

s indivíduos mais recorrem - “Através de familiares e/ou amigos(as)” (redes de 

sociabilidade) e “Apresentando-se no(s) local(locais) de emprego” versus 

“R e 

não é de estranhar face às respostas obtidas para os meios como já tinham consigo 

os seus empregos anteriores. Ainda, e de acordo com os valores apresentados no 

me

respostas mais baixo foram “Recolhendo a a criação do próprio 

o

espondendo a anúncio(s) de emprego” e “Através do Centro de Emprego”, o qu

smo quadro, observamos que as três categorias que obtiveram um número de 

informação par
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em tra(s) instituição(ões)” (com 2,9%), e “Outros 

for os parece pertinente enunciar é que a procura de 

emprego através do Centro de Emprego e através da(s) UNIVA(s) aparecem em 

qu

 

 já procurou trabalho desde que está 

prego” (com 6,1%), “Através de ou

mas” (com 0,8%). Algo que n

arto e quinto lugares. 

 

Tabela 55 - Formas como procura ou
desempregado(a) 

% RESPOSTAS 

FORMAS DE PROCURA DOS EMPREGOS SIM (N) SIM NÃO 

Através de familiares, amigos(as) e/ou conhecidos(as) 785  79,0 21,0 

Apresentação no(s) local(ais) de emprego 730 73,4 26,6 

Resposta a anúncio(s) de emprego 661 66,6 33,4 

Através do Centro de Emprego 615 61,9 38,1 

Através de inscrição em empresa(s) de trabalho 
temporário/ agências de emprego 154 15,5 84,5 

Através da(s) UNIVA(s) 281 28,3 71,7 

Pela internet (disponibilizando o CV; respondendo a 
anúncio; etc.) 276 27,8 72,2 

Através do envio de candidaturas espontâneas 171 17,2 82,8 

Através de outra(s) instituição(ões) 29 2.9 97,1 

Recolhendo informação para a criação do próprio 
emprego 61 6,1 93,9 

Outras formas 8 0,8 99,2 

[n = 1037; Válidos = 994; Omissos = 43] 

 

Procurou-se, de seguida, perceber se pelo facto dos sujeitos enunciarem os meios de 

procura anteriores, consideram-nos igualmente eficazes, ou seja, depositam em 

todos eles a mesma confiança de poder vir a surgir daí o seu próximo emprego39? 

Decorrente da leitura do próximo quadro, é-nos possível verificar que são quatro as 

formas de procura de trabalho que os indivíduos considerem como mais eficazes/ 

as quais depositam mais confiança para obter trabalho. Elas são, por ordem 

amigos(as)” (com 59,9%), “Apr cais) de emprego” (com 

50 rego” (com 26,2%) e “Através do Centro 

                                                

n

decrescente de concentração do número de respostas: “Através de familiares e/ou 

esentando-se no(s) local(lo

,4%), “Respondendo a anúncio(s) de emp

 
39 Esta foi uma questão introduzida após o pré-teste, quando se percebeu que muitos sujeitos, ao 
responderem à questão sobre os meios de procura de emprego acrescentavam, face a alguns, “mas não 
tenho muito esperança neste”. 
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de Emprego” (com 15,7%). Tal como em relação às respostas anteriores, 

con ocur  traba queles que os 

suj s quais depositam mais confiança  - “Através 

de familiares e/ou amigos(as)” (redes de sociabilidade) e “Apresentando-se no(s) 

local(locais) de emprego” versus “Respondendo a anúncio(s) de emprego” e 

“A

 

Tabe as de procura de trabalho consideradas mais eficazes para vir a 
alho 

statamos que são os meios informais de pr a de lho a

eitos consideram mais eficazes/ no

través do Centro de Emprego”. 

la 56 - Form
obter trab

% SPOS RE TAS 
FORMAS MAIS EFICAZES PARA OBTER 
TRABALHO SIM (N) SIM NÃO 

Através de familiares, amigos(as) e/ou conhecidos(as) 593 59,9 40,1 

Apresentação no(s) local(ais) de emprego 499 50,4 49,6 

Resposta a anúncio(s) de emprego 259 26,2 73,8 

Através do Centro de Emprego 155 15,7 84,3 

Através de inscrição em empresa(s) de trabalho 
temporário/ agências de emprego 33 3,3 96,7 

Através da(s) UNIVA(s) 28 2,8 97,2 

Pela internet (disponibilizando o CV; respondendo a 
anúncio; etc.) 94 9,5 90,5 

Através do envio de candidaturas espontâneas 26 2,6 97,4 

Através de outra(s) instituição(ões) 2 0,2 99,8 

Recolhendo informação para a criação do próprio 
emprego 22 2,2 97,8 

Outras formas 17 1,7 98,3 

[n = 1037; Válidos = 994; Omissos = 43] 

Partindo ainda dos valores apresentados no mesmo quadro e confrontados com os 

que tínhamos obtido na

 

 tabela 54, relativo aos meios de procura, verificamos que 

aqueles que mais sujeitos referem como 

meio de procura ou forma como encontraram os empregos anteriores. De referir 

que as formas de procura de emprego formais/ institucionais - “Através do Centro 

em todas as categorias houve uma diminuição (em algumas bastante significativa), 

da concentração do número de respostas. Aquela em que se verificou a menor 

descida foi “Através de familiares e/ou amigos(as), que decaiu de 79% para 59,9%, o 

que nos sugere serem de facto os meios informais de procura de trabalho (as redes 

de sociabilidade), aqueles que os sujeitos consideram mais eficazes/nos quais 

depositam mais confiança, sendo também 
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de Emprego” e “Através da(s) UNIVA(s)”, decaíram de 61,9% e 28,3% para 15,7% e 

2,8% respectivamente. 

De forma a tornar mais fina a análise anterior dos resultados face às estratégias de 

procura de emprego, procedeu-se ao cruzamento, categoria a categoria, entre: (1) 

“Formas como conseguiu arranjar os empregos anteriores” * “Formas como 

procura ou já procurou trabalho” e, (2) “Formas como conseguiu arranjar os 

empregos anteriores” * “Formas que considera mais eficazes para vir a obter 

 cruzamento entre “Formas como conseguiu arranjar os 

empregos anteriores” * “Formas como procura ou já procurou trabalho” (o que 

o na percentagem de respostas “sim” quando se passa do 

44,8% respondem sim. 

trabalho”. 

Os resultados foram no sentido de apenas não existirem evidências de associação  

nas categorias de resposta “Através da(s) UNIVA(s)” e “Através de outra(s) 

instituição(ões)”, no

resulta em grande parte do reduzido número de respostas “sim” face a estas duas 

situações); pelo que, qualquer interpretação face a estas categorias deve ser feita 

com a devida cautela.  

Na construção do quadro seguinte retivemos apenas as percentagens que se 

encontravam na intersecção das respostas “sim” em ambas as variáveis, ou seja, 

indica a percentagem de respostas daqueles que, tendo dito que arranjaram 

emprego de uma dada forma, utilizam-na como modo de procura ou acham-na 

eficaz 

Assim, olhando para os resultados das análises crosstabs, constatamos que, com 

excepção da categoria “Através de outra(s) instituição(ões)”, todas as outras 

verificam um decréscim

cruzamento entre “Formas como conseguiu arranjar os empregos anteriores” * 

“Formas como procura ou já procurou trabalho” para o cruzamento entre “Formas 

como conseguiu arranjar os empregos anteriores” * “Formas que considera mais 

eficazes para vir a obter trabalho”. Só para enunciarmos um exemplo: a 

percentagem dos indivíduos que afirmaram ter conseguido os empregos anteriores 

através de resposta a anúncios de emprego e que dizem procurar ou já ter 

procurado trabalho dessa forma é de 89,0%; aos mesmos indivíduos, quando 

perguntado se acham ser essa uma forma eficaz para vir a obter trabalhão, apenas 
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Con de 

E  

anteriores através dessa instituiçã am procurar ou já ter procurado 

trabalho junto dela (77,8%), é basta r à m daqueles que tendo 

obtido os empregos anteriores atra esm e, consideram ser essa 

uma forma eficaz de obtenção de trab 9,6%). C erenciais mais pequeno

 Apresentou-se no(

“Através de familiares e/ou amigos(as)”. 

 

omo conse rranjar pregos anteriores * 
Formas como procura ou já procurou trabalho e Formas como conseguiu 

res * as que c era mais zes pa
obter trabalho 

statamos a mesma situação no que se reporta à categoria “Através do Centro 

mprego”. Na verdade, a percentagem daqueles que arranjaram os empregos

o e que enunciar

nte superio

vés dessa m

alho (3

percentage

a entidad

om dif

categorias “

s 

entre as duas colunas (P-E), aparecem as

local(locais) de emprego” e 

s) 

Tabela 57 – Formas c guiu a  os em

arranjar os empregos anterio  Form onsid efica ra 

FORMAS COMO CONSEGUIU 
ARRANJAR OS EMPREGOS 
ANTERIORES 

F S F  

(P ) ) – (E

% 

 

 

ORMA ORMAS
MAISCOMO 

PROCURA 
 

E S FICAZE
PARA OU JÁ 

 PROCUROU 
TRABALHO 

OBTER 
TRABALHO 

(P) 

% 

(E) 

% 

 

N 

Apresentou-se no(s) local(locais) de 
emprego 83,6 (1) 60,8 (2) 22,8 446 

Através do Centro de Emprego 77,8 (3) 39,6 (4) 38,2 57 

Através de familiares e/ou amigos(as) 83,5 (5) 66,5 (6) 17,0 693 

Respondeu a anúncios de emprego 89,0 (7) 44,8 (8) 44,2 218 

Através de empresa(s) de trabalho 
temporário/agências de emprego 60,0 (9) 25,7 (1 34,3 37 0)

Através da(s) UNIVA(s) 50,0 (11) 25,0 (12) 25,0 9 

Através da Internet 75,0 (13) 37,5 (14) 37,5 8 

Através do envio de candidaturas 
espontâneas 64,7 (15) 23,5 (16) 41,2 18 

Através de outra(s) instituição(ões) 7,7 (17) 7,7 (18) 0,0 13 

(1) on 
C 3; 
gl
as ; gl=1; p assimp.=0,0001; (9) Pearson Chi²=54,234; gl=1; p 
assimp.=0,0001;  Pearson Chi²=55,914; gl=1; p assimp.=0,0001; (11) Pearson Chi²=1,836; gl=1; p 
assimp.=0,175; (12) Pearson Chi²=14,302; gl=1; p assimp.=0,0001; (13) Pearson Chi²=9,017; gl=1; p 
assimp.=0,003; (14) Pearson Chi²=7,403; gl=1; p assimp.=0,007; (15) Pearson Chi²=27,806; gl=1; p 
assimp
ass

 

Pearson Chi²=39, 726; gl=1; p assimp.=0,0001; (2) Pearson Chi²=31,957; gl=1; p assimp.=0,0001; (3) Pears
hi²=6,032; gl=1; p assimp.=0,014; (4) Pearson Chi²=24,001; gl=1; p assimp.=0,0001; (5) Pearson Chi²=26,22
=1; p assimp.=0,0001; (6) Pearson Chi²=39,156; gl=1; p assimp.=0,0001; (7) Pearson Chi²=60,921; gl=1; p 
simp.=0,0001; (8) Pearson Chi²=48,585

(10)

.=0,0001; (16) Pearson Chi²=29,302; gl=1; p assimp.=0,0001; (17) Pearson Chi²=1,042; gl=1; p 
imp.=0,307; (18) Pearson Chi²=36,350; gl=1; p assimp.=0,0001. 
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Os dados apresentados no gráfico seguinte permitem-nos verificar que, quanto ao 

número de tentativas de procura de trabalho face ao mês de referência (Maio de 

2007), 3 tentativas foi a resposta que mais sujeitos explicitaram. De facto, 19,3% 

dos indivíduos inquiridos enunciaram essa resposta, 17,3% referiram 2 tentativas, 

13,2% referiram 1 e 14,3% zero. 

 

Gráfico 14 - Número de tentativas de procura de trabalho em Maio de 2007 
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Número de tentativas em maio de 2007

Para os sujeitos que responderam não terem efectuado nenhuma tentativa, 

erguntou-se as razões para a ausência de tentativas: as respostas estão 

stematizadas no quadro da página seguinte. Neste, observamos que a categoria 

“Nesse mês não procurei/ já tinha desistido” é aquela que agrega o maior número 

d -

se, “Nesse mês estava em formação” (com 4, r 

o meu negócio” (com 4,2%), “Nesse mês estava nu eferir que “Não 

responde” ou “Não sabe” reuniram 2,1% de respostas. 

 

 

 
n = 995 

 

p

si

e sujeitos (com 68,3%). Para além de “Outras razões”, que reúne 19,7%, seguem

9%), “Nesse mês estava a tratar de cria

m POC”. De r
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Tabela 58 - lizado nenhuma tentativa de procura de 
trabalho em Maio de 2007 

 Razão para não ter rea

RAZÃO 
FREQUÊNCIA 

(FI) % (fi) 

Nesse mês não procurei/  desistido já tinha 97 68,3 

Nesse mês estava em formação 7 4,9 

Nesse mês estava num POC 1 0,7 

Nesse mês estava a tratar de criar o meu negócio 6 4,2 

Outras razões 28 19,7 

Não sabe 1 0,7 

Não responde 2 1,4 

Total 142 100 

 

O ue 

responderam “Outra ivo por não terem 

realizado nenhuma candidatura/ tentativa de procura de emprego no mês de Maio, 

a grande maioria não o fez porque “Nesse mês não se encontrava desempregado(a)” 

(92,9%), sendo residual o número daqueles que enunciaram “Outras” justificações 

 

gráfico que se segue possibilita-nos constatar que, dos 28 sujeitos q

s razões” à questão referente ao mot

(7,1%).  

Gráfico 15 - Outras razões para não ter realizado nenhuma tentativa de 
procura de trabalho em Maio de 2007 

7,14%

92,86%

Outras

Nesse mês não me 
encontrava 
desempregado(a)

 

 

n = 28 
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Uma das questões mais importantes para s 

critérios/ es da decisão do  

os critéri procura de balho (reai ara quem procura ou já 

procurou uem nunca ocurou). Os dados apresentados no 

quadro que se segue permitem-nos constatar que todos os critérios considerados na 

orientação da procura de trabalho obtiveram o grau de importância mais elevado 

(1) e o grau de importância mais baixo  

informaçã os que o “ r da remuneração” é o critério mais 

alorizado (com uma moda de 1), seguindo-se-lhe, por ordem decrescente, a 

“Localização do trabalho” (com uma moda de 2), o “Horário de trabalho” e a “Área e 

  de importância, dos critérios tidos 
em conta na orientação da procura de trabalho 

 este estudo tinha que ver com o

s sujeitos. Assim, foi-lhes perguntado quais determinant

os que orientavam na tra s, p

; potenciais, para q pr

(5). No entanto, e de acordo com a

o sumariada, verificam Valo

v

conteúdo profissional” (cada um com uma moda de 4) e, por último, o “Tipo de 

vínculo/contrato” (com uma moda de 5). 

 

Tabela 59 - Ordenação, segundo o grau

VALOR VALOR 
CRITÉRIOS MÍNIMO MÁXIMO MODA 

Localização do trabalho40 1 5 2 

Valor da remuneração41 1 5 1 

Horário de trabalho42 1 5 4 

Área e conteúdo profissional43 1 5 4 

Tipo de vínculo/contrato44 1 5 5 

 

A maior parte dos(as) inquiridos(as), quando questionados(as) sobre se têm em 

linha de co ém dos apresentados no quadro anterior, 

afirmaram que “Não” (91,7% de um total de 1037 sujeitos), seguindo-se-lhe, por 

ordem decrescente, o “Sim” (com 4,4%), o “Não sabe” (com 3,4%) e o “Não 

responde” (com 0,5%). 

 

                                                

nta outros critérios para al

 
40 [n = 1037; Válidos = 1026; Omissos = 11] 
41 [n = 1037; Válidos = 1025; Omissos = 12] 
42 [n = 1037; Válidos = 1023; Omissos = 14] 
43 [n = 1037; Válidos = 1025; Omissos = 12] 
44 [n = 1037; Válidos = 1024; Omissos = 13] 
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Parece-nos importante referir que, cons

responderam sim à questão relativa a outros critérios na orientação da procura de 

abalho, consideram a questão do “Ambiente e condições de trabalho” como 

trabalho 

tatou-se que 39,1%, dos 46 indivíduos que 

tr

importante. 

 

Tabela 60 - Outros critérios tidos em conta na orientação da procura de 

CRITÉRIOS 
FREQUÊNCIA 

(FI) % (fi) 

Ambiente e condições de trabalho 18 39,1 

Outros 20 43,5 

Não sabe 7 15,2 

Não responde 1 2,2 

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 46 100 

 

O gráfico que se apresenta em seguida permite-nos verificar que dos 1037 sujeitos 

inquiridos, a grande maioria não recusou a proposta de nenhum trabalho desde que 

está desempregada. De facto, 84,93% encontram-se nesta situação, sendo que 

apenas 15,07% já recusou. Em relação a 0,19% não sabemos, pois este valor 

orresponde às não respostas. c

 

Gráfico 16 - Recusa de trabalhos propostos desde que está desempregado(a) 

0,19%

84,93%

15,07%

Não responde
Não
Sim

n = 1037 
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De acordo com a informação apresentada no próximo quadro verificamos que para 

a grande maioria dos 156 indivíduos, que responderam “sim” à questão em que se 

pretendia saber se já tinham recusado propostas de trabalho desde que 

desemprega ao mo  da recu ara 85,2% 

dos sujeito  a razão, constatamos que para além de 

“Outros motivos”, “Era muito mal pago” (com 4,1%), “Era muito longe de casa” 

(com 1,4%) convenient “Não ofe a garantias 

de continuidade” (com 1,0% cada) e “Não era compatível com as minhas 

qualificações” (com 0,7%), são os principais motivos apresentados. 

 

Tabela 61 - Motivo pelo qual recusou a oferta de trabalho 

dos, não obtivemos resposta quanto tivo sa p

s. Para aqueles que indicaram

, “O horário de trabalho não era in e”, reci

FREQUÊNCIA 
MOTIVO (FI) % (fi) 

Era muito longe de casa 15 1,4 

Era muito mal pago 42 4,1 

O horário de trabalho não era inconveniente 10 1,0 

Não era compatível com as minhas 
qualificações 7 0,7 

Não oferecia garantias de continuidade 10 1,0 

Outros motivos 60 5,8 

Não sabe 10 1,0 

Não responde 883  85,2

TOTAL DE RESPOSTAS VÁLIDAS 156 100 

 

Para aqueles que indicaram “Outros motivos” para a recusa, “Saúde” é a principal 

categoria (com 26,7%), seguida de “Vínculo/ regalias” (com 13,3%), “Conteúdo 

funcional” (com 10,0%) e, por último, “Localização/ transportes” (com 3,3%). 
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Tabela 62 - Outros motivos pelos quais recusou a oferta de trabalho 

MOTIVOS 
FREQUÊNCIA 

(FI) % (fi) 

Conteúdo funcional 6 10,0 

Localização/transportes 2 3,3 

Vínculo/regalias 8 13,3 

Saúde 16 26,7 

Outros 28 46,7 

TOTAL DES RESPOSTAS 
VÁLIDAS 60 100 

 

 

.5.1. Construção dos Índices

1.5. Índices de disponibilidade 

1  

ma análise apurada sobre os critérios que presidem à 

 quais os sujeitos tiveram de 

se pronunciar sobre a sua aceitação ou rejeição.  

 

Construção do Índice global

No sentido de desenvolver u

decisão dos sujeitos quando confrontados com propostas de emprego recorremos à 

construção de diversas categorias de índices, a saber, índice global, índices de 

impacto e índices por variável crítica. Estes índices pretendem expressar, de forma 

parcelar ou integrada, os diferentes pesos que cada critério apresenta no processo 

de decisão. Para a sua construção tiveram-se em conta as respostas dadas às 

questões do inquérito que se prendem com os diversos critérios propostos para a 

aceitação/rejeição de ofertas de trabalho (questões 30 a 34). Estas questões são do 

tipo «Relativamente ao critério “x”, por favor refira quais as condições em que 

aceitaria ou rejeitaria uma oferta de trabalho». As respostas possíveis propõem 

cenários que expressam diferentes condições perante as

 

Este índice pretende ser uma medida da disponibilidade geral dos sujeitos para 

aceitarem propostas de emprego, englobando

possíveis às questões do inquérito aqui contempladas. No caso de aceitação, a cada 

uma destas respostas foi atribuído um valor entre 1 e 3 (correspondendo 1 à 

 para isso a totalidade das respostas 
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condição menos exigente para o sujeito e 3  

rejeição, como a indisp leta, atribui-se o valor 0 a 

cada resposta. Assim, quanto maior o valor do índice tanto maior é a 

disponibilidade do su de empreg , ou seja, m res 

 que est uinte ficam patentes 

s a cad  cenários propostos. 

 

Tabela 63 – Crité  global de disponibilidade 

à condição mais exigente). No caso de

onibilidade para aceitar é comp

jeito para aceitar uma proposta o eno

são as restrições

os pesos atribuído

e impõe para a aceitação. Na tabela seg

a um dos

rios para a construção do índice

CRITÉRIO DE EXIGÊNCIA 
DO CENÁRIO (PESO 

ATRIBUÍDO) 
VARIÁVEL 
CRÍTICA 

CENÁRIO PROPOSTO NO 
INQUÉRITO ACEI VA REJE AVA TA IT

(a) Tempo gasto em deslocações (ida e 
volta - percurso residência-trabalho/ 
trabalho-residência) superior a 2 horas. 1 0 

(b) Inexistência de rede de transportes 
públicos para o local de trabalho  2 0 

LOCALIZAÇÃO 
DO TRABALHO 

(c) e mudar de 
residência 3 0 
Obrigatoriedade d

(a) rior ao valor das 
prestações sociais actualmente 

3 0 

Salário líquido infe

recebidas 

(b) Salário líquido igual ou superior ao 
valor das prestações sociais 
actualmente recebidas 2 0 

(c) Salário líquido inferior à remuneração 
que auferia antes de ficar 
desempregado(a) 2 0 

(d) Salário líquido igual ou superior à 
remuneração que auferia antes de ficar 
desempregado(a)  

1 

 0 
REMUNERAÇÃO 
DO TRABALHO (e) Independentemente do valor 3 0 

(a) Disponibilidade para trabalhar por 
turnos rotativos 2 0 

(b) Disponibilidade para trabalhar em 
horário nocturno  3 0 

HORÁRIO DE 
TRABALHO 

(c) Disponibilidade para trabalhar ao fim 
de semana 2 0 
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(a) Contrato de trabalho a termo certo, 
com duração igual ou inferior a 6 
meses 2 0 

(b) Contrato de trabalho a termo certo, 
com duração superior a 6 meses, mas 
inferior a 1 ano 1 0 

(c) Contrato de trabalho a termo certo, 
com duração igual ou superior a 1 ano  1 0 

(d) Contrato de trabalho a termo incerto 
(por ex. substituição de alguém em 
baixa médica, ou seja, sem que seja 
conhecida a data exacta em que o 
contrato pode terminar) 2 0 

(e) Regime de prestação de serviços 
(recibos verdes) 3 0 

CONTRATO DE 
TRABALHO (f) Inexistência de contrato de trabalho 3 0 

(a) Mesma área de actividade do último 
trabalho 1 0 

(b) Área de Actividade próxima da do 
último trabalho 2 0 

ÁREA DE 
ACTIVIDADE 

(c) Área de actividade totalmente 
diferente da do último trabalho 3 0 

(a) Idêntico ao do último trabalho 1 0 

(b) Inferior ao do último trabalho 3 0 
CONTEÚDO 
PROFISSIONAL (c) Superior ao do último trabalho 2 0 

 

 

Construção dos índices de impacto 

Esta categoria de índices pretende expressar a disponibilidade dos sujeitos, 

utilizando para tal uma medida dos possíveis impactos que se fariam sentir na vida 

dos sujeitos no caso de estes aceitarem uma proposta de emprego nas diversas 

condições especificadas no inquérito. Estas condições, pelo seu distinto grau de 

exigência, ditam os correspondentes esforços de decisão implícitos na tomada de 

posição do sujeito. Assim, para os efeitos da análise, tomam-se três níveis de 

impactos (baixo, intermédio e elevado), cada um correspondendo a um índice 

específico. Para a construção de cada um destes índices parte-se das diversas 

questões do inquérito, agrupando as respostas possíveis nos três níveis definidos, 

tal como esquematizado no quadro seguinte: 
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Tabela 64 – Construção dos índices de impacto 

ÍNDICES DE IMPACTO (RESPOSTAS ASSOCIADAS A CADA CRITÉRIOS 

DE DECISÃO BAIXO INTERMÉDIO ELEVADO 

LOCALIZAÇÃO 
DO TRABALHO 

  Tempo gasto em 
deslocações (ida e 
volta - percurso 
residência-trabalho 
/trabalho-residência) 
superior a 2 horas. 

 Inexistência de rede 
de transportes 
públicos para o local 
de trabalho 

 Obrigatoriedad
e de mudar de 
residência 

REMUNERAÇÃO 
DO TRABALHO 

  Salário líquido igual 
ou superior ao valor 
das prestações sociais 
actualmente recebidas 

  Salário líquido igual 
ou superior à 
remuneração que 
auferia antes de ficar 
desempregado(a) 

 Salário líquido 
inferior à 
remuneração que 
auferia antes de ficar 
desempregado(a) 

 Salário líquido 
inferior ao valor das 
prestações sociais 
actualmente recebidas 

 Independentemente 
do valor 

HORÁRIO DE 
TRABALHO  

 Disponibilidade para 
trabalhar por turnos 
rotativos 

 Disponibilidade para 
trabalhar ao fim de 
semana 

 Disponibilidade para 
trabalhar em horário 
nocturno 

CONTRATO DE 
TRABALHO 

 Contrato de trabalho 
a termo certo, com 
duração superior a 6 
meses, mas inferior a 
1 ano 

 Contrato de trabalho 
a termo certo, com 
duração igual ou 
superior a 1 ano 

 Contrato de trabalho 
a termo certo, com 
duração igual ou 
inferior a 6 meses 

 Contrato de trabalho 
a termo incerto (por 
ex. substituição de 
alguém em baixa 
médica, ou seja, sem 
que seja conhecida a 
data exacta em que o 
contrato pode 
terminar) 

 Regime de prestação 
de serviços (recibos 
verdes) 

 Inexistência de 
contrato de trabalho 

ÁREA DE 
ACTIVIDADE 

 Mesma área de 
actividade da último 
trabalho 

 Área de Actividade 
próxima da do último 
trabalho 

 Área de actividade 
totalmente diferente 
da do último trabalho 

CONTEÚDO 
PROFISSIONAL 

 Idêntico ao do último 
trabalho 

 Superior ao do último 
trabalho 

 Inferior ao do último 
trabalho 
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Construção dos índices por variável crítica 

O processo de construção desta categoria de índices assemelha-se ao referido para o 

índice global tendo em conta que, neste caso, se pretende perceber isoladamente o 

efeito de cada uma das variáveis consideradas críticas no processo de decisão do 

sujeito (localização, remuneração, horário, tipo de contrato, área de actividade e 

conteúdo profisional). Sendo assim, cada questão corresponde a um índice 

específico atribuindo-se para cada uma das respostas possíveis um valor entre 1 e 3, 

de acordo com a tabela nº X apresentada acima para o índice global. Tal como no 

caso do índice global, valores mais altos destes índices correspondem a uma maior 

disponibilidade do sujeito para aceitar uma proposta de emprego tendo em conta a 

variável específica em questão.  

Estas três categorias de índices (global, de impacto e por variável crítica) estão 

fortemente correlacionadas entre si, o que decorre naturalmente da sua formulação, 

mas a sua pertinência é justificada pela possibilidade de cruzamentos e análises 

diversas que a partir deles se podem concretizar. A construção destes índices foi 

pensada com o intuito de facilitar o cruzamento das diversas variáveis que 

expressam os critérios de decisão dos sujeitos com as características destes em 

termos sociodemográficos, de percurso de emprego e de situação de desemprego, 

tal como esquematizado a seguir: 

 

Figura 3 – Esquema de Análise para os Índices de Disponibilidade 

 

 
VARIÁVEIS 

 
SOCIO-DEMOGRAFICAS 
Sexo, grupo etário, nível de 
escolaridade, tipo de família, 
rendimento mensal médio do 

agregado familiar, cluster 
centralidade social relativa do 

trabalho 
 

PERCURSO EMPREGO 
Teve sempre a mesma profissão 

 
DESEMPREGO 

Recebe ou não subsídio, tempo de 
inscrição no centro de Emprego 

 
ÍNDICES 

 
GLOBAL 

(de disponibilidade) 
 

DE IMPACTO 
Baixo 

Intermédio 
Elevado 

 
POR VARIÁVEL CRÍTICA 

Localização 
Remuneração 

Horário 
Tipo de contrato 

Área e conteúdo profissional 
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Pretendemos assim perceber quais as variáveis que mais influenciam a 

disponibilidade dos sujeitos quando confrontados com propostas de emprego. São 

os resultados deste tipo de cruzamentos que vamos desenvolver em seguida., 

recorrendo-se para o efeito a análises de variância univariada e multivariada. 

 

1.5.2. Análise dos Resultados 

a) Comportamento do Índice Global  

Para aferir o comportamento dos índices por variável crítica recorremos a uma 

análise de variância univariada45. Os efeitos das variáveis sexo, grupo etário e 

nível de escolaridade tomadas em conjunto revelaram-se estatisticamente 

significativos apenas para a variável grupo etário (F(3) = 10,683; p = 0,0001; Eta2 = 

0,034). A direcção das diferenças detectadas foi no sentido de o grupo com 55 e 

mais anos apresentar uma disponibilidade mais reduzida em relação a todos os 

restantes grupos etários (p = 0,0001 para todas as comparações). A variável sexo 

não produz diferenças estatisticamente significativas. No que diz respeito ao nível 

de escolaridade, embora as conclusões não sejam significativas, esboça-se uma 

tendência no sentido de que os sujeitos pertencentes ao nível de ensino superior 

apresentem uma maior disponibilidade, assim como aqueles que pertencem ao 

ensino básico apresentem uma disponibilidade inferior.  

Controlando os efeitos das variáveis sexo e grupo etário para o nível de 

escolaridade, a variável sexo ganha algum poder explicativo embora não muito 

acentuado (F(1) = 7,459; p = 0,006; Eta2 = 0,008). A direcção das diferenças 

observadas foi no sentido de os sujeitos do sexo masculino apresentarem uma 

disponibilidade superior àqueles pertencentes ao sexo feminino (p=0,006). Este 

ganho de significância deve-se à provável correlação existente entre o género do 

sujeito e as suas habilitações escolares. A variável grupo etário mantém-se como 

sendo estatisticamente significativa (F(3) = 14,992; p = 0,0001; Eta2 = 0,0468) sendo 

que o grupo etário dos menores de 25 anos passa a apresentar diferenças 

estatisticamente significativas em relação a todos os outros. Este grupo apresenta 

uma disponibilidade maior que o grupo dos 25 aos 34 anos (p = 0,033), maior que o 

                                                 
45 Para as comparações entre pares foi usada a correcção Sidak para comparações múltiplas. 
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grupo dos 35 aos 54 (p = 0,012) e maior que o grupo dos 55 e mais anos (p = 

0,0001). 

Estabelecendo-se geralmente uma associação entre o nível de escolaridade e a idade 

dos sujeitos, podemos perceber se a tendência detectada acima tem fundamento 

estatístico controlando as interacções entre estas duas variáveis. Assim, 

controlando os efeitos da variável nível de escolaridade para o grupo etário, a 

tendência inicialmente esboçada ganha significância estatística (F(4) = 5,876; p = 

0,0001; Eta2 = 0,025). Podemos observar que os sujeitos com escolaridade até ao 1º 

Ciclo do Ensino Básico apresentam uma menor disponibilidade do que o restante 

dos sujeitos pertencentes aos outros níveis de ensino, tal como fica patente no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 17 – Valor médio do Índice de Disponibilidade Global por nível de 
escolaridade 

Nível de escolaridade

Ensino SuperiorEnsino Secundário 
(12º ano)

3º Ciclo do Ensino 
Básico (9º ano)

2º Ciclo do Ensino 
Básico (6º ano)

até ao 1º Ciclo do 
Ensino Básico (4º 

ano)

E
st

im
at

ed
 M

ar
g

ea
ns

29

28

27

in
al

 M

30

26

25

Estimated Marginal M  indice global

 

rdem: os menos disponíveis são os sujeitos com 

escolaridade até ao 1º Ciclo do Ensino Básico, seguindo-se os que completaram o 2º 

eans of

 

Como se verifica, a disponibilidade tem tendência a crescer com o nível de 

escolaridade pela seguinte o

Ciclo, os que concluíram o Ensino Secundário, o 3º Ciclo do Ensino Básico e, por 

fim, os mais disponíveis são aqueles que completaram o Ensino Superior. 
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Os efeitos das variáveis tipo de família e rendimento médio mensal do agregado 

familiar tomadas em conjunto revelaram-se estatisticamente significativos apenas 

para a variável tipo de família (F(6) = 2,860; p = 0,009; Eta2 = 0,020). A direcção das 

diferenças detectadas foi no sentido de os sujeitos que vivem com o seu agregado 

familiar de origem (pai, mãe, irmão(s)) terem uma disponibilidade bastante mais 

os pertencentes quer a famílias do tipo casal (de direito ou 

de direito ou de 

facto) com filhos (p = 0,015). 

acentuada que os sujeit

de facto) sem filhos(s) (p = 0,002), quer a famílias do tipo casal (

O facto de os sujeitos estarem a receber ou não subsídio de desemprego não é 

estatisticamente significativo para o índice de disponibilidade. O tempo de 

inscrição no Centro de Emprego, apesar de também não possuir significância 

estatística, apresenta uma tendência esperada: os desempregados de longa duração 

(inscritos há mais de um ano) apresentam uma disponibilidade maior que aqueles 

inscritos há menos de um ano (p = 0,o58) 

 

b) Comportamento dos Índices de impacto baixo, médio e elevado 

Para aferir o comportamento dos índices por variável crítica recorremos a uma 

análise estatística multivariada, recorrendo ao Método Traço de Pillai. Os efeitos 

das variáveis sexo, grupo etário e nível de escolaridade tomadas em conjunto 

revelaram-se estatisticamente significativos apenas para a variável grupo etário em 

cto: índice de impacto baixo (F(3) = 7,132; p = 

,0001; Eta2 = 0,023); índice de impacto intermédio (F(3) = 5,824; p = 0,001; Eta2 = 

0,019); índice de impacto elevado (F(3) = 7,132; p = 0,0001; Eta2 = 0,026). 

As variáveis sexo e nível de escolaridade não produzem diferenças estatisticamente 

significativas. No que diz respeito ao efeito da variável grupo etário este é 

redução de disponibilidade bastante marcada para o grupo etário de idade mais 

avançada, tal qual como fica patente nos gráficos que se apresentam na página 

seguinte.  

 

 

relação aos três índices de impa

0

estatisticamente significativo para os três índices de impacto, no sentido de uma 
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Gráfico 18 – Valor médio do Índice de Disponibilidade de Impacto Baixo por 
Grupo Etário 
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Gráfico 19 – Valor médio do Índice de Disponibilidade de Impacto 
Intermédio por Grupo Etário 
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Gráfico 20 – Valor médio do Índice de Disponibilidade de Impacto Elevado 
por Grupo Etário 
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1). Como se pode verifica, à 

 

 

Para o índice de impacto baixo, os sujeitos pertencentes ao grupo etário dos 55 

anos e + apresentam uma disponibilidade menor que a dos sujeitos com menos de 

25 anos (p = 0,001), menor que a dos sujeitos entre os 25 e os 34 anos (p = 0,0001) e 

menor que a dos sujeitos entre os 35 e os 54 anos de idade (p = 0,003). Para o índice 

de impacto intermédio, os sujeitos pertencentes ao grupo etário dos 55 anos e + 

apresentam uma disponibilidade menor que a dos sujeitos com menos de 25 anos (p 

= 0,002), menor que a dos sujeitos entre os 25 e os 34 anos (p = 0,002) e menor que 

a dos sujeitos entre os 35 e os 54 anos de idade (p = 0,002). Para o índice de 

impacto baixo, os sujeitos pertencentes ao grupo etário dos 55 anos e + apresentam 

uma disponibilidade menor que a dos sujeitos com menos de 25 anos (p = 0,0001), 

menor que a dos sujeitos entre os 25 e os 34 anos (p = 0,0001) e menor que a dos 

sujeitos entre os 35 e os 54 anos de idade (p = 0,000

medida que tratamos de cenários que impliquem situações de maior impacto para os 

sujeitos, o grupo etário dos 55 anos e + vai sofrendo uma queda de disponibilidade 

mais abrupta em relação aos restantes grupos etários. 

Os efeitos das variáveis tipo de família e rendimento médio mensal do agregado 

familiar tomadas em conjunto revelaram-se estatisticamente significativos apenas 
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no índice de impacto elevado. No que concerne o tipo de família (F(6) = 2,692; p = 

0,014; Eta2 = 0,19), é estatisticamente significativo o facto de os sujeitos 

pertencentes a agregados familiares de origem (pai, mãe, irmão(s)) terem uma 

disponibilidade para situações de impacto elevado bastante mais acentuada que os 

sujeitos pertencentes a casais (de direito ou de facto) sem filhos (p = 0,005) e casais 

(de direito ou de facto) com filhos (p = 0,040). O efeito da variável rendimento é 

estatisticamente significativo (F(5) = 3,082; p = 0,009; Eta2 = 0,18) e indica, tal qual 

apresentado no quadro seguinte, que aqueles agregados familiares com 

rendimentos médios mensais extremos (os mais carenciados que recebem menos 

que 1 Salário Mínimo Nacional – SMN- e os mais abonados que recebem entre 4 e 

5 SMN e mais que 5 SMN) são os que estão mais disponíveis para aceitar situações 

de impacto elevado. Em termos de efeitos de rendimento estatisticamente 

significativos encontramos os sujeitos pertencentes a agregados com rendimentos 

mensais médios entre os 3 e 4 SMN com uma disponibilidade menor que aqueles 

p  

 

Gráfico 21 – Valor médio do Índice de Disponibilidade de Impacto Elevado 
por Rendimento médio mensal do agregado familiar 

ertencentes a agregados com rendimentos mensais inferiores a 1 SMN (p = 0,035).
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O efeito do cluster centralidade social relativa do trabalho é estatisticamente 

significativo para o índice de impacto baixo (F(2) = 5,092; p = 0,006; Eta2 = 0,011). 
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O cluster que ordena por ordem decrescente de importância as dimensões “família, 

trabalho, lazer e amigos” apresenta uma menor disponibilidade em situações de 

facto de os sujeitos estarem a receber ou não subsídio de 

desemprego não é estatisticamente significativo para os índices de impacto. O 

 

baixo impacto do que o cluster “família, trabalho, amigos e lazer” (p = 0,004) e do 

que o cluster “trabalho, família, amigos e lazer” (p = 0,044).  

Finalmente, o 

tempo de inscrição no Centro de Emprego, possui significância estatística no 

caso de situações de impacto elevado (F(1) = 5,526; p = 0,019; Eta2 = 0,006), 

apresentando uma tendência esperada: os desempregados de longa duração 

(inscritos há mais de um ano) apresentam uma disponibilidade maior que aqueles 

inscritos há menos de um ano (p = 0,019). 

c) Comportamento dos Índices por variável crítica 

Para aferir o comportamento dos índices por variável crítica recorremos a uma 

análise estatística multivariada, recorrendo ao Método Traço de Pillai. Correu-se 

uma análise conjunta para as variáveis sexo, grupo etário e nível de 

escolaridade. 

O efeito da variável sexo revelou-se estatisticamente significativo para explicar 

diferenças no índice localização (F(1) = 19,057; p = 0,0001; Eta2 = 0,021) e no índice 

horário (F(3) = 8,815; p = 0,003; Eta2 = 0,010). Em ambos os casos as mulheres 

apresentam índices de disponibilidade mais reduzidos do que os homens: em termos 

de localização a disponibilidade das mulheres é menor que a dos homens (p = 

0,0001) assim como em termos de localização (p = 0,003). 

O efeito da variável nível de escolaridade revelou-se estatisticamente significativo 

para os seguintes índices: índice localização (F(4) = 14,446; p = 0,0001; Eta2 = 

0,060), índice contrato (F(4) = 25,084; p = 0,017; Eta2 = 0,013) e índice conteúdo e 

área profissional (F(4) = 30,769;  p = 0,0001; Eta2 = 0,023). Em termos do índice de 

localização os sujeitos pertencentes ao grupo do 1º Ciclo do Ensino Básico 

apresentam uma disponibilidade inferior a todos os outros grupos (2º Ciclo do 

Ensino Básico (p = 0,018); 3º Ciclo do Ensino Básico (p = 0,001); Ensino Secundário 

(p = 0,013); Ensino Superior (p = 0,001). Por sua vez, os sujeitos pertencentes a um 

nível de escolaridade superior apresentam uma disponibilidade acrescida em relação 
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a todos os restantes grupos (p = 0,001). Quando tomamos a variável crítica 

contrato, verifica-se uma maior disponibilidade por parte dos sujeitos que 

concluíram o Ensino Superior em relação àqueles com o 1º Ciclo do Ensino Básico 

(p = 0,047) e o 2º Ciclo do Ensino Básico (p = 0,007). No que diz respeito aos efeitos 

do nível de escolaridade no índice área e conteúdo profissional, verifica-se que os 

sujeitos que concluíram o Ensino Superior têm uma menor disponibilidade que 

aqueles que concluíram o 2º Ciclo do Ensino Básico (p = 0,002) e aqueles que 

concluíram o 3º Ciclo do Ensino Básico (p = 0,007). Também se nota que os sujeitos 

com habilitações de nível Secundário apresentam uma menor disponibilidade que os 

sujeitos com o 2º Ciclo. Esboça-se assim uma tendência na qual um aumento de 

escolaridade corresponde geralmente a uma menor disponibilidade quando está em 

causa a variável crítica conteúdo e área profissional. 

Os efeitos da variável grupo etário revelaram-se estatisticamente significativos 

para os seguintes índices: índice localização (F(4) = 37,744; p = 0,003; Eta2 = 0,015), 

índice remuneração (F(4) = 8,679; p = 0,011; Eta  = 0,012), índice horário (F(4) = 

índice de localização a diferença fez-se sentir em relação aos sujeitos com menos de 

25 anos (p = 0,016) e àqueles com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos (p 

2

3,922;  p = 0,0001; Eta2 = 0,021) e índice conteúdo e área profissional (F(4) = 30,769;  

p = 0,0001; Eta2 = 0,030). Para todos os índices, os sujeitos pertencentes ao grupo 

etário mais avançado (55 anos e mais) revelaram uma disponibilidade 

marcadamente menor do que os pertencentes a outros estratos etários. Para o 

= 0,005). Para o índice de remuneração a diferença fez-se sentir em relação aos 

sujeitos com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos (p = 0,021) e para 

aqueles com idades entre os 35 e 54 (p = 0,006). Para o índice horário a diferença 

fez-se sentir entre os sujeitos com mais de 55 anos e aqueles que pertencem à 

totalidade dos outros grupos etários. A disponibilidade dos sujeitos deste grupo é 

inferior à daqueles menores de 25 anos (p = 0,001), é inferior aos sujeitos com 

idades entre os 25 e os 34 (p = 0,001) e os 35 e 54 anos (p = 0,001). Para o índice 

área e conteúdo profissional a diferença fez-se sentir, novamente, entre os sujeitos 

com mais de 55 anos e aqueles que pertencem à totalidade dos outros grupos 

etários. A disponibilidade dos sujeitos deste grupo é inferior à daqueles menores de 

25 anos (p = 0,002), é inferior aos sujeitos com idades entre os 25 e os 34 (p = 

0,0001) e os 35 e 54 anos (p = 0,0001). 
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Para as variáveis tipo de família e rendimento mensal médio do agregado 

familiar correu-se uma outra análise conjunta. Os efeitos da variável tipo de família 

obtiveram significância estatística para os índices seguintes: índice localização (F(6) 

= 3,613; p = 0,006; Eta2 = 0,021), índice remuneração (F(6) = 2,581; p = 0,017; Eta2 

= 0,018) e índice horário (F(6) = 2,682;  p = 0,014; Eta2 = 0,019). Já os efeitos da 

variável rendimento não foram estatisticamente significativos para explicar 

nenhum dos índices por variável crítica. Em termos dos tipos de família, o 

). 

de que os primeiros 

quando está em causa a variável crítica remuneração (p = 0,018). 

O tempo de inscrição no Centro de Emprego, possui significância estatística 

ara o índice remuneração (F(1) = 5,775; p = 0,016; Eta2 = 0,06). Quando está em 

scritos no Centro de Emprego há menos de 

um ano apresentam uma menor disponibilidade do que aqueles que já estão 

inscritos há um ano ou mais (p = 0,016). Neste sentido, os desempregados de longa 

duração têm uma tendência a ser menos exigentes quanto ao factor remuneração. 

O efeito do cluster centralidade social relativa do trabalho é estatisticamente 

significativo para o índice horário (F(2) = 9,004; p = 0,0001; Eta2 = 0,019). Em 

termos da variável horário, o cluster que ordena por ordem decrescente de 

importância as dimensões “trabalho, família, lazer e amigos” apresenta uma maior 

disponibilidade do que o cluster “família, trabalho, amigos e lazer” (p = 0,005) e do 

que o cluster “trabalho, família, amigos e lazer” (p = 0,0001).  

 

agregado familiar de origem volta a aparecer, tal qual como na análise que se 

correu para as outras categorias de índices, como um indicador de uma maior 

disponibilidade dos sujeitos que a ele pertencem. Para o índice localização, os 

sujeitos que vivem com o seu agregado familiar de origem possuem uma maior 

disponibilidade quer em relação aos casais (de direito ou de facto) sem filhos (p = 

0,030) quer em relação aos casais (de direito ou de facto) com filhos (p = 0,043

Para o índice horário a situação é semelhante, comos sujeitos que vivem com o seu 

agregado familiar de origem a demonstrarem uma maior disponibilidade quer em 

relação aos casais (de direito ou de facto) sem filhos (p = 0,020) quer em relação aos 

casais (de direito ou de facto) com filhos (p = 0,040). Para o índice remuneração 

apresenta-se uma diferença entre os famílias constituídas por casais com e sem 

filhos: estes últimos apresentam uma menor disponibilida

p

causa esta variável crítica, os sujeitos in
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d) Algumas considerações finais sobre a análise dos índices 

As tendências evidenciadas pela análise do índice global prendem-se com uma 

menor disponibilidade por parte das mulheres em relação aos homens (tendência 

evidenciada mas não particularmente significativa) e por uma menor 

disponibilidade dos sujeitos com 55 anos e mais em relação aos pertencentes aos 

restantes grupos etários. Em termos de níveis de escolaridade observou-se uma 

tendência para o aumento da disponibilidade à medida que o grau de instrução 

aumenta. Em termos da estrutura familiar ficou patente que os sujeitos 

pertencentes a famílias de origem (pai, mãe, filho(s)) demonstram uma 

disponibilidade superior em relação aos casais (de direito ou de facto) com e sem 

filhos. As variáveis rendimento mensal médio do agregado familiar, cluster 

centralidade social relativa do trabalho, teve sempre a mesma profissão, recebe ou 

não subsídio de desemprego46 e tempo de inscrição no Centro de Emprego não 

obtiveram significância estatística.  

Quanto aos contributos relativos aos índices de impacto, e tendo em conta a sua 

ligação com os resultados obtidos anteriormente para o índice global, confirmam-se 

as tendências em relação à idade (com os sujeitos com 55 anos e + a demonstrarem 

uma menor disponibilidade que os outros grupos activos) para todos os níveis de 

impacto. Quando analisamos em concreto situações mais extremadas de impacto 

elevado para os sujeitos, obtêm-se três resultados: o efeito do rendimento do 

agregado familiar passa a ter significância estatística; volta a reafirmar-se a maior 

disponibilidade dos sujeitos que pertencem a agregados familiares de origem; o 

tempo de inscrição no Centro de Emprego passa a ser estatisticamente significante, 

sendo que os desempregados de longa duração apresentam uma disponibilidade 

mais vincada que os desempregados inscritos há menos de um ano. 

                                                 
46  Especificamente em relação ao facto de o sujeito estar a receber ou não subsídio de desemprego seria 
de esperar que existisse uma relação com a sua disponibilidade, no sentido de esta ser maior na ausência 
de subsídio. A inexistência de uma relação estatisticamente significativa neste caso prende-se com as 
características da amostra que resultaram do método de recolha de dados, descrito no Itinerário 
Metodológico que consta na Parte III deste estudo. Os sujeitos a que foram aplicados os inquéritos 
constituem-se na sua grande maioria como desempregados subsidiados (94,7% dos inquiridos) pelo que 
não será possível retirar conclusões sobre as diferenças de disponibilidade que estes apresentam em 
relação aos não subsidiados (apenas 5,2%).  
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O trabalho com os índices de disponibilidade por variável crítica permitiu 

complementar as análises anteriores, tentando identificar quais as dimensões chave 

em que se fazem sentir os diferenciais de disponibilidade dos sujeitos. Em relação à 

dimensão sexo podemos perceber que se verifica uma menor disponibilidade das 

mulheres em relação à dos homens, radicando esta particularmente nas questões 

ligadas à localização e horário. Estes dados vêm confirmar a hipótese levantada 

inicialmente pelo índice global e podem relacionar-se com a questão de articulação 

entre a vida profissional e familiar, que tradicionalmente, e ainda hoje, se faz sentir 

com um peso especialmente acrescido no caso das mulheres. 

A relação encontrada entre nível de escolaridade e disponibilidade, apontava em 

geral para um aumento da disponibilidade à medida que os sujeitos vão sendo mais 

escolarizados. A análise dos índices por variável crítica permite-nos perceber que se 

essa é a tendência quando falamos de disponibilidade em termos de localização e 

tipos de contrato, o mesmo já não se passa com a área e conteúdo profissional. Este 

facto pode dever-se ao factor de especialização que o incremento de estudos vai 

conferindo e a uma maior expectativa de trabalhar numa área em que se foi fazendo 

um investimento continuado em termos de aquisição de competências. 

Quanto aos sujeitos que têm 55 anos ou mais podemos perceber que a sua marcada 

indisponibilidade se concretiza especialmente ao nível das variáveis chave 

localização, remuneração, horário e área/conteúdo profissional. A não 

predisposição para a mobilidade, salários inferiores ao esperado, horários variáveis 

e mudanças de área profissional ou de conteúdos de trabalho são sentidos de forma 

particularmente difícil para estes sujeitos de idade mais avançada. 

Quando analisamos o índice com referência ao tipo de família podemos identificar a 

fonte da maior disponibilidade dos sujeitos que vivem com os seus agregados 

familiares de origem: a sua maior disponibilidade prende-se essencialmente com o 

facto de não imporem tantas restrições no que diz respeito à localização e ao 

horário. Ainda no que diz respeito aos tipos de famílias podemos tentar perceber 

também um outro efeito significativo: ser um casal com ou sem filhos influencia a 

disponibilidade dos sujeitos quanto ao factor remuneração. Os casais com filhos são 

menos exigentes no que diz respeito à remuneração eventualmente porque estão 

mais pressionados em termos de despesas para manter o seu agregado familiar. Os 

casais sem filhos apresentam relativamente aos anteriores uma menor 

disponibilidade pois podem fazer uma gestão do orçamento familiar mais 
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prolongada no tempo e eventualmente aguardar por propostas de trabalho melhor 

remuneradas. 

O factor remuneração também é uma variável crítica para os desempregados de 

longa duração: se no início do período de desemprego os sujeitos são mais 

exigentes em termos remuneratórios à medida que o tempo avança essa exigência 

vai esmorecendo. Esta tendência de aumento da disponibilidade à medida que o 

tempo de desemprego avança era quase significativa em termos do índice global. 

Tendo em atenção especificamente o factor remuneração esta tendência ganha aqui 

uma expressão inequívoca. 

Por fim, importa realçar que os sujeitos que atribuem mais importância ao trabalho, 

em detrimento da família, são aqueles que são menos exigentes em relação à 

variável crítica horário. O facto de ter tido sempre a mesma profissão e o facto de 

estar a receber ou não o subsídio de desemprego não foram factores com peso na 

explicação dos diferenciais de disponibilidade entre os sujeitos.  

 - 186 - 



2. O sistema de oferta do Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia 

O CE de Gaia é uma unidade orgânica local do IEFP, à qual compete um conjunto 

de competências, das quais interessa destacar: 

 “b) Potenciar o ajustamento entre a procura e a oferta de emprego e de 

formação profissional, visando a promoção do emprego; 

 c) Recolher e difundir informações sobre a situação e perspectivas do mercado 

de emprego e proceder às análises necessárias, considerando, em especial, o 

conhecimento e a caracterização da procura e da oferta; 

 f) Proporcionar serviços de informação e orientação profissional, tendo em 

conta os públicos prioritários, designadamente os jovens, os desempregos de 

londa duração, as mulheres, os grupos sociais desfavorecidos e os ex-formandos; 

 i) Assegurar um atendimento integrado e personalizado dos indivíduos ou 

entidades utentes do centro, propiciando o apoio técnico e administrativo mais 

adequado ao encaminhamento das solicitações que lhe sejam colocadas”47

A aproximação ao sector que apresenta as propostas de novo emprego à população 

que temos em estudo tem como objectivo a sistematização do olhar sobre as 

práticas, sobre a actuação e o funcionamento de uma instituição que operacionaliza 

orientações socio-políticas que antes tivemos oportunidade de destacar. As 

questões lançadas aos dados recolhidos procuram explicitar conteúdos sugeridos 

pelos contributos teóricos seleccionados, questionando as continuidades e 

descontinuidades dos discursos e práticas e o papel desempenhado pelos agentes em 

campo. Apontamos questões que orientam a análise: Como se organiza e funciona o 

sistema de oferta de emprego no CE de Gaia? Que práticas configuram esse 

funcionamento? Que papéis desempenham os técnicos afectos a esse sector? De que 

recursos está dotado o serviço? Que instrumentos/programas são aplicados e 

como? Que relação é estabelecida entre técnicos e utentes? 

O CE é um recurso crítico para as pessoas desempregadas e à procura de novo 

emprego, às quais preocupa a inserção profissional, a subsistência, o qual dispõe de 

                                                 
47 Portaria n.º 637/2007, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que aprova os Estatutos 
do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., publicada no Diário da República, 1.ª série, 
n.º 104, de 30 de Maio de 2007. 
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um conjunto de mecanismos accionados por técnicos de emprego que lidam 

diariamente com questões e situações fundamentais para a vida das pessoas, como 

sejam a sua carreira, a sua inclusão social e profissional, e enfim, a sua auto-

realização. 

 

2.1. Acolhimento 

A “área de emprego” do CE de Gaia, que assegura uma parte fundamental do 

atendimento de utentes, está subdividida em duas estruturas: o acolhimento e a 

oferta. A recepção é a primeira instância de triagem, que encaminha e ordena os 

atendimentos do acolhimento, informação sobre programas, da oferta, entre outros. 

 

Entrevista W, excerto f11 

Podemos falar em sectores: acolhimento e programas, o sector de oferta, o sector de orientação 
profissional para formação profissional e depois parte administrativa e financeira. Para a pessoa 
que vem cá funciona através da recepção, é tríada e encaminhada por assunto que vem tratar. Ou 
por telefone, há assuntos que são resolvidos por telefone, e é a telefonista que faz triagem.  

 

Cabe aos técnicos do acolhimento registar a requisição de SD e efectuar a inscrição 

para emprego; são frequentemente solicitadas declarações (de situação de 

desemprego). A emissão destas declarações parece representar um grande volume 

de trabalho para estes técnicos e, simultaneamente, a sua utilidade não é valorizada. 

Os técnicos acreditam que existem inscrições para emprego que se devem à 

possibilidade de obtenção da declaração, destinada frequentemente ao pedido de 

RSI, e não correspondem a uma real situação de procura de emprego. 

 

Entrevista Z, excerto c3 

Basicamente é o atendimento a pessoas que vêm responder a ofertas de emprego, ou pessoas que 
vem activar a candidatura, ou pessoas que vem buscar declarações, (…) para ficarem isentos do 
pagamento das taxas moderadoras, para ficarem isentos não sei exactamente de quê nas escolas, 
acho que é livros, ou qualquer coisa de material escolar e as declarações de situação, as declarações 
para recorrer a apoio judiciário junto da Segurança Social. Declarações que são facultadas às 
pessoas que estão inscritas como desempregadas e à procura de novo emprego.  
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Entrevista Y, excerto c10-12 

O CE é responsável pela passagem de muitas declarações Tudo o que implique emprego vem para 
nós. E há muitos que não querem emprego. O CE não devia comprovar desemprego. As 
declarações podem não ser verdadeiras; é o que a pessoa diz, só se pode comprovar o que a pessoa 
diz. Podem não vir para aquilo que temos que fazer que é ajudar a arranjar emprego. (…) há 
muitas situações de pedido de declarações, há muita gente a pedir declarações: escolas, 
seguradoras; acho que devia ser comprovado com o IRS e não com declaração de desemprego. 

Entrevista T, excerto f22 

Tem que haver trabalho conjunto para melhorar controlo das pessoas que não querem trabalhar 
que é o que fazemos quando encaminhamos para SVIT. Melhorar a filtragem das pessoas: que 
querem trabalhar ou que só vêm pedir declarações. Verificamos diariamente que vêm pessoas só 
para pedir declarações e que não querem trabalhar. As pessoas têm medo, dizem que querem 
trabalhar só para não perder o subsídio. 

 

As inscrições para emprego compreendem a apresentação do CE, a recolha de 

dados pessoais, a realização do CV e a codificação da profissão: a cada inscrito é 

atribuído um código, obtido pela consulta da CNP (Classificação Nacional das 

Profissões). Esta inscrição implica a avaliação da capacidade e da disponibilidade 

para trabalhar. A justificação verbal de indisponibilidade não é suficiente desde o 

novo quadro legislativo. Após a recolha dos dados e concomitante introdução no 

sistema informático, a inscrição pode passar a candidatura mediante uma “consulta 

de ajustamento” que consiste na pesquisa de ofertas compatíveis com o código ou 

códigos de profissão dos sujeitos, inscritas no sistema. Os candidatos a novo 

emprego são motivados a fazer uma procura activa de emprego. 

As candidaturas espontâneas a ofertas divulgadas também são tratadas por estes 

técnicos, bem como, pelos técnicos do serviço de oferta. 

 

Entrevista Y, excerto c1-2 

Consiste em acolher as pessoas que aparecem para tudo: requerimento do SD, pedido de 
declarações, inscrição para emprego ou não se não tiver disponibilidade.  

Codificamos todas as pessoas, fazemos CV e apresentação do Centro. Apresentação quinzenal se 
tem subsídio, deve procurar também por outros lados. Depois as famosas declarações…  
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Entrevista X, excerto c1-c3 

Este centro tem uma estrutura na área do emprego que passa pelo acolhimento. Trabalho com 
candidatos que se vêm inscrever para emprego. Para emprego: recolha de dados pessoais para 
inscrição para emprego que pode passar a candidatura; às vezes vêm-se inscrever para emprego e 
não podem porque não reúnem disponibilidade ou capacidade. São recolhidas informações sobre 
percurso escolar, profissional, gostos, vocações, para melhor ajustamento entre o candidato e a 
oferta. Faz-se pesquisa no sistema designada “consulta de ajustamento”. 

Entrevista Y, excerto c15 

Temos que transmitir o que a pessoa deve fazer: não pode aguardar, tem que vir aqui, existe lá 
fora um placard que não são só papéis. Está ali muito trabalho, está actualizado ao dia, as 
pessoas devem vir aqui, temos um atendimento/balcão sobre formação profissional, as pessoas 
podem entrar e não precisam de falar com ninguém, vêem as ofertas, formulários…  

 

2.2. Pedidos das empresas e tratamento das ofertas 

O lançamento de uma oferta é despoletado com o preenchimento de um formulário 

próprio, ou com a recolha de informações por via telefónica. A proposta da empresa 

pode ser alvo de negociação, a qual se centra, sobretudo, no valor salarial e nos 

requisitos da função. Os pedidos das empresas que sugerem a utilização do género e 

da idade como um requisito, são reformulados de modo a cumprirem com a 

legislação vigente. O sistema informático não permite a inserção deste tipo de 

informações. No entanto, o processo de selecção tende a atender a circunstâncias 

relacionadas com o contexto do trabalho, quando se trata, p. ex., de shoppings. 

 

Entrevista Y, excerto d7 

Se sabemos que não existe no ficheiro temos que negociar oferta: com estas características não 
temos mas temos desta maneira. Com um ficheiro de 27000 é difícil não ter. Nunca deixamos 
oferta por tratar. Também compete à empresa que pode não ter noção da realidade. Acontece que 
põe anúncio no jornal e também não consegue. Temos que negociar a oferta. Às vezes aparecem 
ofertas estapafúrdias. P. ex. mecânico e motorista de detritos perigosos. 

Entrevista W, excerto d13 

Há alguns sectores, p. ex., shoppings, que é muito importante. Não podem discriminar, nós 
alertamos, mas temos que ver as coisas, não faz sentido encaminhar uma pessoa de 55 anos para a 
Bershka, que é uma loja de teenagers. Como não damos azo a que coloquem limitação, só quando 
dizem especificamente é que temos que negociar. 

 

A oferta é lançada no sistema informático após confirmação de conformidade da 

oferta e da empresa. É igualmente enviada para o Livre Serviço de Emprego (LSE), 
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para o Netemprego e afixada na montra do CE, voltada para o exterior do edifício. 

Qualquer técnico do acolhimento atende um utente que pretenda, 

espontaneamente, responder a uma oferta. É verificada a concordância do perfil do 

candidato com os requisitos pedidos pelo empregador, após o que é entregue um 

documento, que depois da entrevista é preenchido e devolvido pelo empresário, e 

onde consta o resultado relativo ao candidato (admitido, não admitido, recusou e 

respectivas justificações). 

 

Entrevista W, excerto d22 

Recepção de ofertas é o contacto com a empresa, quer seja por telefone ou não, é preenchido o tal 
documento. Se é enviado preenchido, confirmamos. Se está em ordem inserimos dados no sistema 
informático, fazemos a pesquisa de candidatos, convocamos e divulgamos no LSE, no 
Netemprego (é enviada para técnicos do site) e afixamos no vidro. 

Entrevista Z, excerto d1 

Imagine que a Oferta está lá em baixo, estão todas numeradas, tira o número da oferta, vê se está 
inscrito e chega ao atendimento, a pessoa vai ter comigo, porque o número me calhou a mim. 
Então eu vejo a Oferta, reúno as condições que tem de ser, que a empresa nos pede, e eu passo a 
carta para a pessoa ir. 

 

A primeira fase do tratamento da oferta termina com o ajustamento e 

encaminhamento de candidatos. Devolvido o processo à empresa, segue-se o 

acompanhamento, eventual visita, obtenção do resultado do processo e introdução 

do resultado no sistema informático. 

Entrevista W, excerto e1 

Para o resultado ou as pessoas levam documento e a empresa devolve ou então as empresas são 
contactadas. Resultado com as recusas… porque é que recusa… Nem sempre as empresas 
devolvem e aí enviamos ofício com as pessoas apresentadas para ter resultados. Ainda assim há 
empresas que não enviam e aí vamos lá saber. Todas as 4ª feiras há um técnico da oferta que vai 
em serviço externo a empresas.  

 

Este serviço é divulgado junto das empresas, numa lógica comercial de captação e 

fidelização de clientes. São realizados mailings por área de actividade e o ritmo de 

contacto é monitorizado, de modo a que o recontacto ocorra no espaço de um ano. 

As empresas são informadas acerca da disponibilidade de profissionais na sua área 

de actuação. O saldo desta estratégia é positivo dado que apesar do encerramento 

de diversas unidades fabris e na ausência da sua renovação o número de ofertas 

tem-se mantido estável. Os melhores resultados são na área têxtil onde a maioria 
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das empresas recorrem ao serviço de recrutamento do CE. Todavia, as deficiências 

do sistema informático, afectam também a divulgação e impedem um trabalho 

continuado.  

 

Entrevista T, excertos d46-47 

Tentamos divulgar os nossos serviços o máximo possível às empresas de Gaia, fazer apanhado e 
ver pessoas inscritas para determinadas profissões e informar empresas que temos pessoas 
competentes, para tentar aumentar a empregabilidade. 

Estamos a tentar trabalhar nesse sentido, foram enviadas cartas para empresas. P. ex. temos 
ficheiro cheio de costureiras qualificadas e há que informar as empresas que temos essas pessoas. 
Arranjar colocação para pessoas também implica contactar com empresas. 

Entrevista W, excerto d26 

Quais são os resultados da divulgação? Vamos mantendo. Nos últimos meses não temos feito 
porque o sistema de gestão de entidades não tem estado a funcionar. Há empresas que fecharam. 
Julgo que se tivéssemos taxa de retorno de 3% era o ideal. Fizemos para sector têxtil, grande 
parte são nossos clientes. 

 

A entrada em funcionamento do Netemprego veio permitir a divulgação de ofertas 

no site sem passar pelo tratamento aplicado pelos técnicos da oferta, que trabalham 

a adequação do pedido e estabelecem uma relação mais próxima através das visitas. 

Os efeitos desta alteração estão ainda por apurar. 

 

Entrevista T, excerto f21 

(..) quando recebemos oferta há muita informação que pedimos em relação a ela. Quando a 
empresa quer fazer divulgação na net, através de Lisboa, lançam ofertas com falta de informação. 
Verificamos que as regras não são as mesmas. Há ofertas divulgadas que são vergonhosas.  

 

O pedido de caracterização das ofertas lançadas em Gaia permitiu recolher algumas 

pistas:  

 a maioria das ofertas consistem em emprego não qualificado, para os 

serviços e a construção civil; 

 observa-se um número crescente de ofertas para o estrangeiro, sendo 

destacadas as ofertas para o sector da construção civil em Espanha; 
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 uma parte importante das ofertas provém de empresas de TT e é uma 

tendência em crescimento; 

 as ofertas para licenciados são escassas, mas com tendência para crescer, 

notando-se o incentivo dos estágios profissionais. Todavia existem áreas 

profissionais para as quais as ofertas são muito raras. Quando existem a 

quantidade de candidaturas é muito elevada, mesmo quando o valor do 

vencimento é baixo. 

 

Entrevista W, excertos d35-36 

Julgo que há uns anos podíamos falar em ofertas menos qualificadas, mas agora já temos ofertas 
para nível intermédio e licenciados. Uma grande parte é emprego não qualificado. Área comercial 
tem tido crescimento muito grande. Houve fase que foi incrível para vendedores porta-a-porta, 
técnicos-comerciais, inclusivamente não tínhamos pessoas inscritas para dar vazão. Neste 
momento o que temos mais é serviços e construção civil, indiferenciados não temos grande coisa.  

Há situações que a empresa preenche por próprios meios porque também pôs anúncio no jornal. 
Empresa que desiste de recrutamento. Em determinados perfis que sejam muito difíceis, uma 
profissão em extinção em que não haja profissionais inscritos. P. ex. um afinador de teares é 
extremamente difícil. Não é comum. Ou então porque não há pessoas ajustáveis, ou por 
dificuldade de contacto com empresa, ou fim de necessidade, ou preenchem por próprios meios.  

Entrevista Y, excerto b7 

Aqui temos centro de formação em calçado, em S. João da Madeira, aqui também existe muito, o 
têxtil e o centro comercial, Gaia está repleta de shoppings. Não faltam shoppings e área do 
comércio.  

Entrevista W, excerto d16 

Uma parte significativa das ofertas é TT. Tem crescido muito. 

Entrevista T, excerto b16 

Nota-se também… há tendência para as pessoas quererem emigrar, há uma maior tendência para 
isso, para a EU, estamos cada vez mais ligados a outros países. É a situação do país, apertar o 
cinto e as pessoas mostram-se mais receptivas. Muita construção civil para Espanha e licenciados 
para animadores no estrangeiro.  

 

Há áreas profissionais que sendo alvo de um volume de ofertas elevado, não são, 

por outro lado, objecto de candidaturas espontâneas. São referidas: costureiras, 

gaspeadeiras. As inscritas codificadas nesta actividade profissional são 

frequentemente chamadas. Pelo contrário, outras áreas profissionais, tal como a 

administrativa, não são alvo de pesquisa no ficheiro uma vez que é objecto de um 

elevado número de candidaturas espontâneas. Nas áreas profissionais que têm 

muita procura, e potencialmente muitas candidaturas espontâneas, podem não ser 
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realizadas convocatórias, sendo o pedido satisfeito rapidamente após divulgação no 

site Netemprego e no LSE. São consideradas “Ofertas fáceis de satisfazer”. 

Do lado oposto, estão as ofertas que não são satisfeitas: há perfis difíceis, que são 

aqueles sem profissionais inscritos, de profissões em extinção, o que configura a 

situação de ausência de pessoas ajustáveis. 

 

Entrevista T, excerto d68-69 

Serviços e administrativos são mais fáceis; lançamos uma oferta e nem precisamos de fazer 
convocatórias. Pomos de manhã e à tarde já temos 10 candidatos. 

O mesmo para auxiliares de acção educativa e ofertas para licenciados – psicólogos, assistentes 
sociais, mesmo por 600 euros, a avalanche de pessoas que respondem. São fáceis de preencher. 

Entrevista W, excerto d38 

As mais difíceis: alguns sectores, serralharia, metalomecânica. Ás vezes com a têxtil temos alguns 
problemas. Se for uma boa empresa com um bom salário… mas depende, há ajustamentos mais 
difíceis pelo número de candidatos inscritos na profissão.  

Entrevista T, excerto d58 

Outras profissões específicas para serviços: vendedor de bebidas alcoólicas, com experiência 
naquele ramo, foi muito difícil. Fui aos vendedores todos, depois às profissões subsidiárias, 
divulguei, falei com UNIVAs, na net. Fiz uma pesquisa um a um, para ver o que apanhava. 
Consegui ¾. Falei com a empresa porque o salário não era muito. Mostrou-se receptiva devido à 
dificuldade e ficou com um daqueles.  

 

Os técnicos conhecem alguns dos critérios utilizados pelos utentes para a avaliação 

das ofertas: nível de rendimentos actuais, área profissional anterior, 

estatuto/credibilidade da empresa anterior em comparação à da proposta. Por 

exemplo, a função de “caixa de supermercado” é atraente (objecto de um grande 

volume de candidaturas) não pelo vencimento oferecido mas pela credibilidade da 

empresa proponente. 

É de salientar que sistematicamente se considera existir uma crescente 

receptividade ao TT. Esta mudança remete para a possibilidade de estar em curso 

uma reelaboração sócio-cognitiva da precariedade, assunto a que voltaremos 

quando analisarmos as entrevistas realizadas com pessoas desempregadas. 
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2.3. Modalidades de candidatura 

Os candidatos a novo emprego são incentivados a procurar activamente emprego 

desde o primeiro contacto, que na maioria das vezes coincide com o momento da 

inscrição. Como já vimos o desenlace de um processo de inscrição é a consulta de 

ajustamento, que pretende encontrar o melhor ajustamento entre o candidato e a 

oferta, pelo que a candidatura pode ocorrer nesse momento. 

A consulta de ofertas do CE pode também ser efectuada no placard de ofertas ou 

através do site Netemprego. Do mesmo modo, a candidatura espontânea, 

identificável como uma acção de procura activa de emprego, pode ser realizada 

presencialmente junto do CE e através do Netemprego. O número de respostas 

através do Netemprego tem visivelmente aumentado. São referidas dificuldades em 

dar resposta às candidaturas efectuadas através do site, já que estas precisam de ser 

validadas individualmente, ou seja, só se tornam válidas depois de verificar se a 

inscrição está activa e confirmar que o candidato corresponde aos requisitos 

exigidos.  

 

Entrevista X, excerto f2 

(…) faço acompanhamento a estágios e validação de candidaturas no site. Estamos com 
dificuldade em dar resposta. 

 

O LSE foi concebido de modo a possibilitar a utilização do espaço como se se 

tratasse de um “centro de recursos”, onde são disponibilizadas informações sobre 

ofertas de emprego, de Programas Ocupacionais (POC) e outros programas 

dirigidos a inscritos, respectivos formulários e computadores. É de notar que o LSE 

é um espaço fisicamente limitado e que a quantidade de computadores disponíveis 

(4) restringe a sua utilização.  

 

Entrevista X, excerto c6 

Se a pessoa não sabe o que pretende são encaminhadas para o LSE – Livre Serviço de Emprego. 
Nesse espaço (balcão na sala à esquerda da entrada) são divulgadas ofertas, programas 
ocupacionais dirigidos a beneficiários do SD ou RSI; também é divulgada oferta formativa 
externa, criação do próprio emprego. Têm equipamento de acesso à Internet, Office; são 4 
computadores. Também têm cópia dos classificados do JN; tínhamos pasta com concursos 
públicos, agora está no site e penso que deixou de existir; ofertas para território nacional e 
estrangeiro.  
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2.4. Processo de selecção 

Corresponde à pesquisa na base de dados, de utentes com o código de uma dada 

oferta. Permite adaptações como por exemplo, a pesquisa de códigos semelhantes 

quando a pesquisa mais estrita não dá resultados satisfatórios. Foi fornecido o 

exemplo de uma oferta para “assistente de tráfego” redirigida para administrativo. 

A pré-selecção pela via da consulta de ficheiro pode obrigar à definição de critérios 

de afunilamento, caso se revele muito extensa ou desproporcional. Foram 

fornecidos alguns exemplos de critérios de exclusão: freguesia de residência, data 

de inscrição. O número de candidatos pré-seleccionados está dependente da 

facilidade de satisfação ou número de candidaturas espontâneas esperadas. Há 

pedidos que obrigam a uma procura mais morosa, devido à sua especificidade. As 

piores ofertas em termos de nível salarial são preferencialmente dirigidas a pessoas 

que não têm subsídio de desemprego. 

 

Entrevista W, excerto d4 

Procurar as pessoas que se ajustam ao perfil profissional solicitado por uma empresa. Faz-se 
informaticamente: temos a possibilidade de seleccionar variáveis e o sistema informático dá-nos 
um grupo de utentes que vamos pesquisar um a um para ver se se enquadram. Variáveis 
utilizadas: principalmente a profissão, escolaridade, residência, carta de condução, transporte 
próprio. Depois depende do perfil: podemos ter em conta a questão da idade, que acabam por ser 
variáveis importantes, para as empresas, embora por lei não pode ser limitado e as empresas são 
alertadas para isso. 

Entrevista w, excerto d7 

Convocam todos os que se enquadram? Não, fazemos uma amostra. Quando temos muita gente 
vamos pela freguesia, depois definimos um critério de afunilamento: residência, data de inscrição. 
Até chegar a quantos? É muito relativo, depende dos perfis, se é de difícil satisfação convocamos 
mais. Para um serralheiro tenho que convocar mais, se é administrativo vou ter muitas 
candidaturas espontâneas e por isso convoco menos.  

Entrevista w, excerto b3 

Nos casos de salários baixos fazemos pesquisa para não subsidiados. A lei não prevê que ganhem 
menos. Aí vamos buscar os não subsidiados. Não são muitos casos.  

 

Segue-se a entrevista de colocação que consiste na confirmação de informações do 

desempregado, na informação acerca das condições oferecidas pelo empregador, 

sendo emitido um resumo da oferta, onde constam o código da oferta, a designação 

da função, o local de trabalho, o vencimento, o horário, que é entregue ao candidato 
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e na entrega do documento de encaminhamento. Estas entrevistas são 

frequentemente colectivas, ou porque se trata de várias vagas, ou porque empresa 

pede vários perfis (ETT), ou por pedido directo das empresas. A quantidade de 

candidatos com entrevista na empresa pode sofrer variações amplas.  

Ao processo de pré-selecção segue-se a etapa referente à selecção da empresa; que 

pode solicitar a marcação de entrevistas com indicação de agenda, ou pedir o envio 

de cv’s, ou simplesmente os contactos dos candidatos pré-seleccionados. 

Esse processo apresenta diferenças consoante seja realizado pelas empresas de 

trabalho temporário ou não. Existem algumas reclamações informais relativas ao 

comportamento das empresas em relação aos utentes. 

 

Entrevista X, excerto d3 

Há entidades que querem que o candidato vá nesse dia ou seguinte, ou pedem para deixar 
contacto, ou pedem envio de cv’s. Ou então a entidade vem ao CE fazer sessão colectiva ou 
individual e é dada essa indicação. 

Entrevista w, excerto d19 

(…) na entrevista de colocação, o tal ajustamento, confirmamos a informação do sistema, 
informamos sobre as condições da empresa e damos documento para encaminhamento.  

Entrevista T, excerto d68 

Serviços e administrativos são mais fáceis (…) lançamos uma oferta e nem precisamos de fazer 
convocatórias. Pomos de manhã e à tarde já temos 10 candidatos.  

Entrevista Z, excerto d6 

Muitas das empresas com trabalho temporário vem-nos cá fazer ofertas de trabalho, que 
entretanto são feitas a eles, e eles podem dinamizar e eles podem vir aqui ao Centro de Emprego 
fazer as mesmas ofertas. Nós encaminhamos para essas ofertas, que são ofertas específicas, como 
conduzir uma carrinha do hospital, ser cozinheira do hospital, são coisas específicas e as pessoas 
chegam cá e querem responder para motorista da carrinha que vai andar a levar coisas, a 
distribuir, ou a buscar, ou qualquer coisa. Se eu der a carta, (…) para se dirigir à tal empresa de 
trabalho temporário, que é quem depois vai fazer a selecção para colocar, a empresa de trabalho 
temporário apanha lá as pessoas e não lhes dá aquela oferta, não lhes fala mais daquela oferta, 
mostra-lhe outras que lá tem, que não tem nada a ver e encaminham as pessoas para as outras 
(…) 

 

2.5. Objectivos e resultados do sector 

A oferta constitui um sector-chave dos serviços do CE. É este sector que presta 

contas relativamente ao core-business – a colocação de pessoas. Os objectivos do 

 - 197 - 



serviço são operacionalizados quantitativamente, baseando-se em estimativas do 

ano anterior e da variação no número de inscritos. 

O número de colocações e de anulações é objecto de contagem mensal. Os 

objectivos fixados (120 colocações por mês) têm sido atingidos. Os objectivos são 

fixados para o sector, dependendo dos resultados do trabalho de uma equipa. 

 

Entrevista W, excerto d29 

Gosto de trabalhar com empresas e na missão nobre da instituição que é a colocação de pessoas. 

Entrevista T, excerto d8 

Em relação ao sector da oferta, tiramos listagens semanais das pessoas que tenham faltado e não 
deram resposta. É a forma que temos de controlar quem não comparece, para o técnico dar 
resposta. Dar resposta é dar resultado, colocar informação no sistema, no final do mês não podemos 
ter respostas por dar. Temos objectivos que são números.  

Entrevista T, excertos d14-15 

Os objectivos são directivas superiores, é uma estimativa tendo em conta o que foi feito no ano 
passado e o número de inscritos. São o número de colocações por mês, quer convocatórias gerais dos 
utentes e convocatórias para oferta, o número de candidatos apresentados às empresas, anulações – 
tudo é contabilizado. Por mês dá 120 colocações. Mensalmente são enviados mapas de colocações e 
anulações de todos os CE.  

 

A orientação para os objectivos traduz-se no trabalho continuado e também nas 

estratégias utilizadas, que passam por intensificar o contacto com as empresas 

quando, próximos do final do mês e da próxima contagem, o número de colocações 

não é ainda suficiente. Esses contactos visam a conclusão dos processos de 

colocação, que ocorre com a introdução de resultados do processo. 

 

Entrevista T, excerto d18 

Se ao final do mês há poucas colocações fazem-se visitas, telefonemas, mandam-se mails para as 
ETT. O mês passado aconteceu. Fizemos muitos telefonemas. Se apresentamos candidatos temos 
que saber o resultado. A nós faz-nos diferença se o resultado é para semana ou hoje que é dia 30.  

 

O resultado das candidaturas é reduzido a números: quantos foram colocados, 

quantas inscrições foram anuladas. A função de controlo (“controlar quem não 

comparece”) aparece como uma função principal, intimamente ligada aos objectivos 

a atingir. 
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O resultado do processo, ou seja, quem recusou, quem foi recusado, quem foi aceite, 

é crítico para o serviço da oferta; o envio de resultados faz parte do contrato 

estabelecido com as empresas, mas acontece que algumas empresas protelam esta 

devolução; quando as empresas falham com o envio, há um técnico que se desloca à 

empresa para desse modo obter o resultado e concluir o processo, introduzindo os 

dados apurados no sistema. 

Os resultados dos processos e convocatórias são cruciais para manter o 

ficheiro/base de dados actualizado. O final do mês é crítico pois a edição de 

contagens é fechada a cada final de mês. 

 

Entrevista Y, excerto d9 

(…) caso compareça; senão é dado o resultado de não comparência. Pode justificar no prazo de 5 
dias, fora isso não há justificação. Ou recebe subsídio ou não, é um controlo que dá muito 
trabalho. (…) Se os faltosos não tiverem subsídio são anulados. Os que têm subsídio são 
notificados e podem justificar se não tem que ser cortado.  

Entrevista W, excerto d10 

Os timings da empresa não são os mesmos que os nossos. Quando se faz uma pressão, vamos lá ou 
telefonamos, eles acabam por dar os resultados. Há um leque, não são muitas. Há processos que 
ficam suspensos, a aguardar resultados; o processo não é encerrado. Apesar de todos os esforços a 
empresa pode não dar resultados durante 2/3 meses e aí encerra-se.  

 

2.6. Tratamento das recusas 

A recusa directa pode ocorrer em dois momentos do processo: na pré-selecção 

realizada pelo sector da oferta ou pelo acolhimento, ou no contacto com o potencial 

empregador. 

Os motivos de recusa listados pelos técnicos foram: 

 distância e/ou ausência de transportes e/ou incompatibilidade de horários 

de transportes; 

 restrições devidas ao cuidado de filhos e outros familiares; 

 desfasamento entre competências possuídas e os requisitos exigidos pelo 

empregador; 

 horários; 
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 vencimento; 

 saúde; 

 trabalho “ilegal” (encoberto)/biscates; 

 desmotivação; 

 precariedade.  

 

Entrevista T, excertos d74-75 

Por vezes porque a oferta não é satisfatória, apesar de quando fazemos ajustamento não 
convocamos qualquer um, temos que ter cuidado. Há ofertas que temos que compreender, não 
vamos obrigar a aceitar quando a oferta não é viável. Têm que aceitar se a profissão tem a ver 
com o que exerceram. Compreendo que uma pessoa que trabalhou 15 anos para a Soares da Costa 
que é uma grande empresa, e há oferta para pequena empresa, temos que compreender que mesmo 
que o vencimento seja compatível, é uma oferta que não é estável. Se calhar tinham vencimentos 
superiores e a empresa pequena não dá tanta confiança. Quando a Sonae faz oferta para caixa de 
supermercado há uma avalanche de gente, não pelo vencimento, mas porque oferece maior 
credibilidade. Ainda hoje fiz oferta para servente para obras por todo o país, a pessoa tem que ter 
disponibilidade para pernoitar fora. Se já fazia este tipo de trabalho, foi isso que lhe proporcionou 
o subsídio. Mas se trabalhava perto de casa é diferente. Às vezes custa-nos perceber porque é que 
as pessoas estão tão pouco disponíveis.  

Entrevista Z, excerto e1 

Olhe principais motivos para a recusa assim de repente são o vencimento e a distância. As pessoas 
começam a fazer contas aos transportes que tem de apanhar, ao que vão gastar nos transportes, 
começam a ver salários mínimos, portanto a maior parte do pessoal prefere ficar no desemprego. 

Entrevista X, excerto e2 

Alguns referem distância, não ter transportes a horas para cumprir horários, horários nocturnos a 
gente compreende quando são mulheres com filhos, principalmente na hotelaria e restauração. 
Quando se questiona a disponibilidade pode não haver nocturna e fim-de-semana.  

Entrevista T, excerto e3-4 

Muitas vezes as recusas têm a ver com profissionais que trabalham. Recebem subsídio e fazem 
biscates, arranjam dinheiro por vias ilegais. Acontece com profissões que podem fazer biscates – 
construção civil, serralheiros, mecânicos. Atendi um que vinha com as mãos pretas… Já temos 
cortado subsídios.  

Esse tipo de profissões desconfiamos logo. As costureiras também se mostram reticentes. Recusam 
com muita facilidade, não sei se é cansaço, se são as condições. Mostram-se desmotivadas. 

Entrevista T, excerto e6 

Outras recusas ocorrem por desmotivação, não consigo perceber muito bem, isso tem a ver com o 
campo da psicologia. 

 

 - 200 - 



Os motivos da recusa ligam-se a duas dimensões distintas: às características da 

oferta - precariedade, vencimento, localização – e a variáveis intrínsecas aos 

sujeitos - motivação, necessidade financeira, composição do agregado familiar.  

Foi estabelecida uma relação entre acesso exclusivo a empregos com poucas 

condições e recurso ao RSI. Esta associação entre RSI e resistência em aceitar 

ofertas de emprego coloca a questão, fora do nosso âmbito de estudo, do RSI 

funcionar como um factor de exclusão social. Se é certo que o RSI é, por si só, 

ineficaz na promoção da integração sócio-profissional, torna-se evidente que os 

mecanismos em funcionamento devem ser contrariados por acções de discriminação 

positiva.  

 

Entrevista Z, excerto m1 

Homem ou mulher, ou é pela escolaridade, ou pela falta dela, ou pela formação profissional que 
não é nenhuma e portanto os trabalhos a que eles podem recorrer são aqueles trabalhos que mais 
ninguém quer fazer, que não tem condição nenhuma e portanto isso não lhes agrada e como não 
lhes agrada não querem e então são muitas vezes essas pessoas que recorrem ao Rendimento 
Social de Inserção. 

Entrevista T, excerto b15 

Há os desempregados subsidiados e os RSI que são os que se nota mais. Sei que quando é RSI há 
muita resistência apesar de compreender que há situações muito complicadas.  

 

Consideremos agora as consequências que decorrem de uma recusa, começando por 

esclarecer que uma falta de comparência, não justificada no prazo legal, configura 

uma recusa. No caso do utente não usufruir de SD é imediatamente desencadeado o 

processo de anulação de inscrição; se recebe SD é enviada uma notificação e caso 

não haja justificação é comunicado à SS que suspende o SD. Esta última situação dá 

origem a um processo moroso e complexo, que decorre segundo os trâmites do 

Código do Processo Administrativo. A recusa pode também ocorrer aquando do 

contacto com a empresa, situação que chega ao conhecimento dos técnicos no 

momento do resultado do processo fornecido pelas empresas. Quando a empresa 

relata situações de recusa, o utente visado pode ser chamado para ser ouvido e 

avaliada cada uma das versões. São relatadas situações de mal-entendido, bem 

como, de má vontade por parte dos empresários.  
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Entrevista Y, excerto d9 

(…) os que vão às empresas podem recusar lá. É um processo muito complicado, burocrático 
porque pode dar origem a corte. Se tem filhos pequenos tem que se ver informação. Cada técnico 
tem que analisar caso a caso. Depois vem uma carta da empresa com resultados. E chamamos a 
pessoa para ouvir a versão dela. Às vezes há mal-entendidos, ou empresários mauzinhos. 
Independentemente se há corte ou não, há muitos papéis, há prazos. A pessoa tem 10 dias para 
interpor recurso.  

 

A recusa baseada no impedimento por motivos de saúde pode ser alvo de 

verificação por uma comissão de verificação, à qual cabe reavaliar a situação e 

pronunciar-se definitivamente. A baixa médica é vista como uma estratégia de 

recusa de ofertas e como tal foi colocada num regime de controlo mais apertado. Se 

não quer trabalhar então não tem assuntos a resolver com o CE. É assumida a 

necessidade de melhorar a distinção do “trigo do joio”, ou seja, distinguir os que 

querem trabalhar dos que querem apenas declarações.   

São referidas algumas das justificações de recusa atendíveis: não ter transporte, 

horários de transporte não compatíveis, a função não ser aliciante e, residualmente, 

questões salariais. A questão é delicada e em caso de dúvida a decisão é tomada pelo 

director. 

 

Entrevista W, excerto e2 

As recusas e as faltas desencadeiam processo de anulação de inscrição, partindo do princípio que 
não tem justificação. O candidato tem 5 dias para justificar a falta e se não tem SD é 
automaticamente anulado. Se tem subsídio desencadeia-se o CPA (Código do Processo 
Administrativo) que é mais moroso e complexo: é enviada a notificação em sede de audiência 
prévia que dá 10 dias para candidato responder. Se justifica dentro desses 10 dias é analisada 
por um técnico que faz uma informação ao director que decide com base na informação do 
técnico.  

 

São comentadas algumas situações de recusa sistemática. Há um perfil de 

desempregado que é identificado como aquele que não aceita oferta nenhuma. O 

motivo apontado é não querer trabalhar. Simultaneamente é fácil de identificar. A 

estratégia usada para lidar com as ofertas do CE, de modo a que o seu estatuto e 

benefícios não sejam alterados é “fazer-de-conta”: que quer emprego, que está ali 

voluntariamente…. É identificado um perfil que se caracteriza pela adaptação à 

 - 202 - 



situação de subsidiado, regime que assegura a subsistência, mas que implica, para 

alguns, um acentuado decréscimo na motivação para o trabalho.  

 

Entrevista Z, excerto b3 

(…) há o tipo de desempregado que vai ser desempregado toda a vida, (…) por muitas ofertas que 
a gente lhe dê, (…) ele nunca vai aceitar coisa nenhuma, porque ele não quer trabalhar. Há um 
tipo que é quase, mal ele se senta à nossa frente, começa a cheirar que aquilo ali é só para fazer de 
conta. 

 

No atendimento, há ofertas que são levadas à consideração dos desempregados de 

modo informal, sendo a recusa também informal, não constando de qualquer 

registo que não a memória do técnico.  

 

Entrevista Z, excerto b11 

E depois estas pessoas têm um discurso que a gente percebe que elas não querem nada. A gente às 
vezes tá-lhes a abrir ofertas e a dizer: “Esta pede tal, o requisito tal. Reúne os requisitos, quer 
ir?”; “Ah e tal, apanhar os transportes é longe, gasto o dinheiro todo nos transportes, não quero! 
Olhe então eu posso recusar?”; “Pode, enquanto eu não imprimir a carta o senhor pode recusar.” 

 

2.7. Algumas alterações introduzidas pela nova lei 

A nova lei traz um acréscimo de fiscalização face aos utentes a receber subsídio de 

desemprego. Há uma definição de emprego conveniente, acompanhada de 

especificações técnicas, que limitam a margem para recusa de uma oferta. 

Um efeito visível da implementação da nova lei é o incremento do receio. Receio 

face às consequências das faltas ou recusas.  

A nova lei traz também uma diminuição da documentação em papel, 

correspondente a cada um dos utentes. O sistema informático tornou-se mais 

adequado. A implementação do PNE tem sido ajustada à realidade e recursos do 

CE. A integração do Plano Pessoal de Emprego (PPE) no fluxo (acolhimento) é 

reflexo desse ajustamento. As sessões colectivas são um recurso utilizado para a 

informação e compromisso com as regras inerentes ao novo quadro legal, dos 

utentes inscritos antes da sua entrada em vigor. 
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O PPE define quantas vezes, num mês, o desempregado deve procurar emprego, o 

itinerário/etapas para a inserção profissional. O número de vezes de procura é 

definido em tabela própria, consoante habilitações e idade. O número tabelado pode 

sofrer ajustamentos decididos pelo técnico. Visa resolver a situação de desemprego 

e consta de pelo menos duas etapas: procura activa de emprego e colocação. Pode 

também passar por: orientação profissional para formação, técnicas de procura de 

emprego, programa de emprego – estágios, programas ocupacionais – e outros 

instrumentos/programas. 

 

Entrevista W, excerto f13 

No início o PNE era um caos, pastas onde se arquivava tudo, desde avisos de recepção, já não 
havia sítios para arquivar. Com a mudança deixou de haver tanta burocracia. Com a mudança 
deixou de haver tanta burocracia, continua noutras coisas. Deixou de haver pastas 
individualizadas com toda a documentação em papel; agora fazem o PPE no fluxo, dantes 
chamávamos para sessões colectivas feitas por técnico e conselheiro. É uma das alterações 
decorrentes da nova lei, fazer-se PPE no fluxo.  

Entrevista Y, excerto c6 

Com a legislação do Plano Pessoal de Emprego (PPE) que temos que fazer, é obrigatório. 
Define-se quantas vezes tem que procurar emprego; as etapas porque tem que passar; 
obrigatoriamente procura de emprego que vamos definir com tabela própria mediante habilitações 
e idade. O técnico pode ajustar aumentando ou diminuindo o número de vezes.  

Entrevista X, excerto c2 

Em que consiste o PPE? Definição de itinerário de inserção em que são colocadas etapas para 
solucionar o problema do desemprego. Que etapas? Depende, são diferentes de candidato para 
candidato. No fluxo há sempre duas etapas por candidato: procura activa de emprego e colocação. 
Pode ser ajustado: orientação profissional para formação, técnicas de procura de emprego, 
programa de emprego – estágios, programas ocupacionais. São variadíssimas, tendo em conta 
instrumentos que temos ao dispor. O resto vai-se ajustando.  

Entrevista T, excerto f11 

Antes quando vinham apresentar baixa era aceite e iam embora. Agora são sempre encaminhados 
para atendimento. São colocados como indisponíveis durante aquele período, não são chamados 
para emprego nem têm apresentações quinzenais.  

 

2.8. Estratégias para lidar com a pressão 

Uma técnica utiliza a expressão “pressão de porta” para denominar as pressões a 

que sente sujeito o seu trabalho. A pressão de porta é a pressão dos utentes do CE e 

os técnicos que asseguram o acolhimento são os que mais sentem a afluência de 

utentes ao CE, e que por isso estão mais sujeitos à “pressão de porta”. 
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Entrevista Y, excerto c13 

Às vezes prevemos uma coisa e fecha uma fábrica e vamos para o atendimento. Ás vezes até 
sabemos de antemão, avisam-nos ou então vêm todos juntos. E aí somos destacados para o 
atendimento. É uma entidade aberta ao público… 

 

O grande volume de inscritos, que colocam o concelho de Gaia no topo da lista, faz-

se sentir ao nível da atenção votada à organização de serviços, que sofre alterações 

frequentes, tempo de atendimento e interacção com os utentes. Foi avançada uma 

comparação com os serviços de atendimento da cidade do Porto que com uma 

menor população de desempregados possui dois centros de emprego. A divisão 

espacial, com pólos em diferentes zonas, aparece nalgumas sugestões de melhoria, 

justificadas pela distância de algumas das freguesias relativamente à localização do 

CE no centro de V. N. Gaia. Em contrapartida, observa-se que o funcionamento 

articulado com as UNIVA, que se localizam maioritariamente nas sedes de Juntas 

de Freguesia, permite formas de deslocalização, sendo frequente ver as UNIVA a 

divulgarem ofertas do CE e participarem no processo de pré-selecção. 

 

Entrevista W, excerto d27 

Na 6ª feira pediu-se às colegas das UNIVAs para encaminhar porque era urgente. Tentamos 
rentabilizar as colegas das UNIVAs, que têm contacto mais próximo com as populações locais e 
utentes delas, conhecem-nos melhor.  

Entrevista T, excerto f27 

Têm um papel muito importante. Eu trabalhei numa UNIVA cinco meses, antes de vir para o 
CE. Reconheço que têm um papel importante, aqui em Gaia, muito importante. Lá em baixo 
fazem muito em relação aos candidatos que têm. È importante para elas se querem trabalhar na 
área do emprego, como funciona o acolhimento, oferta, formação, sessões como nós fazemos. Ficam 
com muito conhecimento. Acho que economicamente deviam receber melhor, porque há algumas 
que trabalham muito. Acho que o papel delas devia ser mais valorizado.  

 

A pressão tem um efeito na profundidade de contacto com os utentes, ou qualidade 

da interacção/relação. A humanização da relação é reconhecidamente prejudicada 

pela escassez de tempo. Parece existir uma contradição entre a necessidade de 

eficácia na actuação e as necessidades apresentadas pelas pessoas, de relação, de 

escuta, e de compreensão. O período de tempo dedicado a cada atendimento 

individual é de cerca de 10/15 minutos. A avaliação deste tempo deve ter em conta 

que na maioria das vezes os técnicos atendem uma vez cada pessoa. Ou seja, o 
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contacto dos técnicos com cada utente é único, por norma não se repete, 

exceptuando alguns casos. 

 

Entrevista T, excerto c4 

É muitas vezes uma questão de tempo, precisávamos de mais tempo, para deixar as pessoas 
desabafar. Uma vez atendi um candidato que no final, e não tinha uma resposta, agradeceu porque 
se sentiu ouvida. E5c4 

Entrevista T, excerto d28 

O facto de termos que alcançar objectivos quantitativos, dá-nos gana, gosto de trabalhar por 
objectivos, tentando humanizar, a desvantagem é a pressão que é exigida, certas regras que nos são 
impostas. P. ex. chamar estas pessoas quinzenalmente à JF é exercer um controlo demasiado 
rígido. É imposto, temos que transmitir aos candidatos.  

Entrevista T, excerto d51 

Devia-se olhar menos aos números e mais às pessoas. Acho que depende muito dos técnicos. Um 
stress é a preocupação de atingir números… e com o lado humano, estamos aqui para ajudar 
pessoas. Devia haver menos instruções; faz-nos pensar, estamos a lidar com números ou com 
pessoas? Devia-se melhorar porque ao lidar com pessoas deve haver essa preocupação.  

Entrevista X, excerto f2 

Estamos com dificuldade em dar resposta. Quis estar mais disponível para atendimento de 
candidatos que é uma prioridade. Por vezes desligo o telefone, ou não atendo algumas chamadas 
… Há pessoas que vêm cá com imensos problemas.  

Entrevista Z, exc f1 

Eu sei que há uma questão para que se façam os atendimentos rápidos, mas eu não sirvo, porque eu 
sinto que tenho que fazer as coisas ao meu ritmo, porque senão também tenho a ideia de que não 
estou a fazer nada, que estou ali a resolver o problema num instantinho. 

 

Um dos aspectos que contribui para a pressão exercida sobre o trabalho dos 

técnicos da oferta é o prazo imposto pelas empresas, que se apresentam 

frequentemente com cariz de urgência. As empresas de TT são entre as demais as 

que apresentam carácter de maior urgência… Como os contratos que são 

oferecidos são maioritariamente semanais, quinzenais, mensais, o seu recurso ao CE 

é mais frequente. 

É notório o esforço de gestão da equipa de oferta: nos últimos anos têm sido 

introduzidas mudanças, a última relacionada com a nova legislação, e estão 

previstas novas mudanças. 

O elevado número de inscritos legitima algumas opções sistemáticas quanto às 

modalidades de atendimento: as sessões colectivas para divulgação de ofertas 

juntam pelo menos 20 pessoas por período do dia (manhã e tarde); essas sessões 
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juntam diferentes ofertas e por vezes decorrem em espaços privados mais amplos, 

já que o número de pessoas não se coaduna com a capacidade das salas do CE. As 

ofertas provenientes das ETT são frequentemente realizadas nas instalações e por 

técnicos dessas empresas, cabendo ao CE a angariação de candidatos. 

 

Entrevista T, excerto d76 

Em relação às ofertas temos um número base de convocados diários – 20 de manhã, 20 à tarde e 
acontece que as empresas querem candidatos para o imediato e às vezes não temos essa 
disponibilidade na agenda. Recorremos a sessões colectivas para várias funções na mesma sessão, 
que é a forma de aliviar e dar resposta imediata. Por vezes até as salas estão cheias. Há sessões 
que decorrem noutras instalações quando precisamos de espaços maiores. Há uns tempos havia 
formação em técnicas de procura activa de emprego que decorriam ali em baixo. Às vezes são 
utilizadas instalações das empresas, de ETT porque elas sabem fazer selecção. Muita gente 
obriga-nos a muita ginástica. 

 

As visitas às empresas servem o objectivo crucial de controlar os resultados do 

processo, no sentido de introduzir no sistema informação relativa a admissões e 

recusas. Por outro lado, serve para controlar o comportamento das empresas 

relativamente aos trabalhadores colocados pelo CE, nomeadamente no que se refere 

às condições acordadas. O alerta pode ser veiculado por queixas escritas de 

candidatos, situação que é levada ao conhecimento da Inspecção-Geral do Trabalho 

(IGT). Se a IGT não pode dar uma resposta é accionada uma estratégia de 

dissuasão que consiste no pedido de documentação, nomeadamente de dívidas à SS, 

que habitualmente não é requerida, excepto nas situações de trabalho no 

estrangeiro. As visitas realizadas às empresas representam o culminar de um 

contacto, um esforço que é gerido parcimoniosamente, com visitas uma vez por 

semana, realizadas por um técnico. São objecto de agenda da reunião semanal da 

equipa.  

 

Entrevista T, excerto d41 

Tentamos afastar empresas que não interessam, quando há queixas por escrito de candidatos. 
Damos conhecimento à IGT. Se a IGT nos diz que não há forma, nos contactos seguintes pedimos 
documentação de dívidas à SS, que normalmente não pedimos a não ser que seja para trabalho no 
estrangeiro. Entendemos que se formos pedir toda a documentação a todas as empresas elas 
acabam por se afastar.  
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A pressão exercida pelas empresas quanto ao prazo de admissão de candidatos em 

conjugação com os objectivos fixados para as colocações, explicam a utilização de 

estratégias mais céleres no contacto com potenciais candidatos, em detrimento da 

eficácia do controlo. Sobrepõe-se o objectivo em termos de colocações à regra do 

controlo apertado. O Código do Processo Administrativo – aplicado nos contactos 

com subsidiados – pode ser visto como um constrangimento. O procedimento de 

convocatória tende a ser evitado uma vez que não é compatível com os prazos 

impostos pelas empresas. O tempo das empresas não se coaduna com o tempo dos 

procedimentos legais. 

As reuniões de equipa servem para: (a) partilhar informação relativa às empresas e 

empresários, (b) esclarecer questões de legislação e regulamento (c) fazer o ponto 

de situação relativamente aos objectivos do mês, (d) discutir situações específicas de 

candidatos, (e) escala semanal. Os técnicos partilham informação que não é 

registada no sistema. 

 

Entrevista T, excerto f13 

O IEFP obriga-nos a mudanças constantes, se mudam leis temos que as acompanhar, mudanças 
políticas. No próprio desemprego há mudanças, no tipo de desempregados. Por exemplo, houve 
uma altura em que se verificou que havia muitos desempregados a nível do 1º emprego. O que se 
podia fazer? Orientá-los, que deviam procurar emprego, fazer cv e candidaturas através de 
ETT, que existe formação profissional, quer tenham ou não escolaridade mínima obrigatória. 
Que existem programas de interesse: estágios, criação do próprio emprego. A situação foi fazer 
sessões colectivas com esses candidatos. Neste caso fizemos sessões com COP e técnico de emprego. 
Neste momento detectamos que sessões têm pouca gente. Há necessidade de actualização. 

Entrevista W, excerto f14 

Eventualmente se em termos administrativos não estivéssemos tão condicionados pelo Código de 
Procedimento Administrativo. Que condicionamentos? Informação para a frente e para trás, 
mando ofício, se não responde, mando novo ofício. Por exemplo, as ETT não estão limitadas, têm 
resposta mais célere. Nós temos que enviar cartas com registo de correio.  

Entrevista Y, excerto f14 

Temos que cumprir os objectivos, metas do centro; isso entra para a avaliação do director; temos 
que cumprir as metas em termos físicos e financeiros. Físicos quer dizer quantas pessoas estão 
envolvidas no programa; financeiros é o dinheiro. Os objectivos obedecem a critérios do que vem 
no quadro europeu, não sei bem, e com base no ano anterior. E cada centro tem que cumprir com 
metas, quer dizer não tem que cumprir.  

 

As mudanças requerem adaptação, e também as organizações se adaptam a novas 

realidades. As mudanças das faces visíveis do desemprego consistem num número 

que nos últimos anos tem crescido, nos ajustamentos que o sistema de protecção do 
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desemprego tem fabricado, e nos esforços que as organizações de resposta 

engendram. As estratégias de actuação junto da população vão-se alterando no 

sentido de adequar os esforços de intervenção às necessidades, pelo que se assiste a 

uma segmentação do conjunto de utentes, por idade, por nível de escolaridade, 

entre outros considerados pertinentes e passíveis de uma intervenção colectiva. 

Constatamos que são utilizadas estratégias que visam a eficácia em termos de 

resultados quantificáveis, relacionadas com a actualização do ficheiro. Os dados que 

rotineiramente são coligidos referem-se ao número de colocações, de convocatórias 

e à variação do número de inscritos. Para cumprir o objectivo estratégico de 

reduzir o número de desempregados inscritos são utilizadas diversas estratégias, 

que concorrem para a quantificação da variação de inscritos:  

 realização de convocatórias gerais, como forma de actualização/limpeza do 

ficheiro; 

 monitorização e actualização semanal das faltas de comparência a 

convocatórias e consequente anulação da inscrição na ausência de 

justificação. 

 mobilização de esforços para obtenção de resultados das empresas, mesmo 

quando estas se mostram pouco disponíveis; 

 

Entrevista W, excerto f16 

Com base na actualização de ficheiro é que temos variação de inscritos. Não há tradição em Gaia 
de trabalho sazonal. A actualização de ficheiro é diária, decorre das convocatórias. 

Entrevista T 

Se ao final do mês há poucas colocações fazem-se visitas, telefonemas, mandam-se mails para as 
ETT. O mês passado aconteceu. Fizemos muitos telefonemas. Se apresentamos candidatos temos 
que saber o resultado. A nós faz-nos diferença se o resultado é para semana ou hoje que é dia 30.  

Entrevista W, excerto i2 

Está ligado a todas as outras actividades, vamos sempre gerindo o ficheiro. É importante manter 
a informação actualizada porque assim fazemos melhores ajustamentos. Com os timings… um 
melhor trabalho.  

Entrevista T, excerto f25 

Sentimos que o objectivo é eliminar pessoas, mas somos obrigados.  
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Entrevista T, excerto b5 

É difícil dizer a uma pessoa que é velha para trabalhar mas o objectivo é eliminá-las da base de 
dados.  

Entrevista T, excerto c2 

O que são as convocatórias gerais? Uma forma de actualizar, fazer uma limpeza. Para sessões de 
divulgação que não tenham a ver com oferta de emprego. P. ex. o PPE é obrigatório para toda a 
gente. Faz-se sessões com candidatos anteriores à nova lei para informar sobre o novo decreto, as 
apresentações na JF, etc.  

Entrevista W, excerto d10 

Os timings da empresa não são os mesmos que os nossos. Quando se faz uma pressão, vamos lá ou 
telefonamos, eles acabam por dar os resultados. Há um leque, não são muitas. Há processos que 
ficam suspensos, a aguardar resultados; o processo não é encerrado. Apesar de todos os esforços a 
empresa pode não dar resultados durante 2/3 meses e aí encerra-se.  

Entrevista T, excerto d8 

Em relação ao sector da oferta, tiramos listagens semanais das pessoas que tenham faltado e não 
deram resposta. É a forma que temos de controlar quem não comparece, para o técnico dar 
resposta. Dar resposta é dar resultado, colocar informação no sistema, no final do mês não 
podemos ter respostas por dar. Temos objectivos que são números.  

 

 

 

3. Processos de tomada de decisão 

As entrevistas realizadas junto de pessoas em situação de desemprego visam 

aprofundar os determinantes da tomada de decisão face a ofertas de trabalho do 

Centro de Emprego. Deste modo, a metodologia de análise do texto deve, por um 

lado, procurar as intersecções dos discursos da pessoa desempregada com a do 

técnico de emprego, intersecções que não se podem dissociar da dinâmica 

organizacional de uma dada instituição (CE de Vila Nova de Gaia), nem das 

alterações das políticas nacionais de emprego introduzidas no decurso de 2007. 

Assim, é realizado um esforço no sentido de fornecer um quadro de leitura que 

torne compreensível esta relação através da apresentação de enunciados discursivos 

que ilustrem de forma coerente os pontos críticos dos processos de tomada de 

decisão. Por outro lado, existe todo um conjunto de dimensões que ultrapassam a 

relação do desempregado com o Centro de Emprego, e que passam sobretudo pela 

sua narrativa de vida. 
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3.1. Gestão de carreira vs. gestão de vida 

De um modo genérico podemos dividir os processos de tomada de decisão entre 

orientações concordantes com a gestão de carreira e orientações que fazem apelo à 

dimensão da gestão de vida, ou seja, que jogam, entre outros, com parâmetros 

financeiros e de gestão do orçamento familiar – neste caso com particular 

relevância para a mulher. 

Exige-se, antes do mais, um esforço para desconstruir a aparente dicotomia entre 

gestão de vida e gestão de carreira. Se quisermos utilizar a grelha de análise 

proposta por Super para a compreensão do investimento que o sujeito faz na 

carreira, em determinado estádio do seu ciclo de vida, depressa descobrimos que 

nem sempre vinga a ideia de uma orientação de acordo com critérios de auto-

realização. A gestão de carreira parece impor-se numa primeira fase dita de 

exploração vocacional onde ocorre o contacto com o mundo do trabalho e se 

constroem e consolidam opções associadas à área profissional. Observamos que a 

fase de exploração, para alguns indivíduos, termina com o aparecimento das 

obrigações familiares (casamento, filhos, etc.). A perda de critérios vocacionais 

decorreram de constrangimentos impostos pela vida e não correspondem a uma 

mudança de atitude. 

 

Entrevista M, c GV 

Sei lá, eu procurar já não procuro muito isso. (…) as minhas prioridades de vida agora são um 
bocado diferentes. Eu agora tenho que chegar a um momento e ter dinheiro para certas coisas não 
é… Não posso estar a procura só do que quero… porque tenho prioridades. Na altura era 
solteira, tinha uns pais que me apoiavam, e ainda hoje me apoiam… ahh… e podia dizer “Não 
quero isso, vou faltar a esse, vou tentar outro…”. Hoje, embora tente… (…) fazer cursos… tentei 
de geriatria mas disseram que não podia… (…) Fui para informática, gostei muito, (…) E 
prontos, já não penso muito em seguir um sonho. 

Entrevista P, c GV 

(Qual era o emprego ideal para si?) Eu lá sei. Ideal era trabalhar na mesma coisa que andei, na 
fábrica. (E porque é que era ideal?) Porque é uma coisa que uma pessoa já está habituada a fazer, 
foi muitos anos na mesma coisa. (E o resto? Não deve ser só isso que conta.) Quer dizer, o que eu 
sei fazer de limpeza, sei um bocado… mas gostar, gostar era disso. Agora só se for mesmo para 
uma casa particular. 
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No caso de M., a procura de novo emprego é orientada pela necessidade, mas numa 

área onde se crê eficaz - hotelaria e restauração. Este percurso parece ser 

concordante com as propostas do modelo sócio-cognitivo que vêem nas crenças de 

auto-eficácia o vector determinante para os processos de tomada de decisão na área 

profissional, uma vez que M. relatou uma experiência rica e prolongada num café 

de gestão familiar. 

Também no caso de P., as opções de procura de emprego são essencialmente 

determinadas pelas crenças de auto-eficácia. 

 

3.2. A Gestão Financeira como um caso particular da Gestão de Vida 

A partir da entrevista de M., emergem um conjunto de dúvidas em torno dos 

mecanismos de suspensão do SD – o caso de M. ilustra de forma clara os receios 

que estão associados à suspensão deste mecanismo de protecção social. M., em 

determinada fase da sua vida, aceitou uma oferta de emprego para uma empresa de 

trabalho temporário, com expectativa de continuidade de renovação de contratos 

até um ano. Acontece que as suas expectativas foram frustradas, uma vez que cedo 

se apercebeu que existia uma forte probabilidade da situação de emprego se manter 

apenas por um período máximo de 15 dias. A introdução deste grau de incerteza no 

processo levou-a a calcular os riscos associados a uma recusa da oferta de emprego, 

por um lado teria que lidar com a irregularidade no pagamento do salário por parte 

da entidade empregadora e por outro, a suspensão do SD poderia não ser seguida 

de uma reactivação eficaz do mesmo deixando-a desprotegida face à gestão das 

despesas correntes do seu dia-a-dia. 

M. aceitou a oferta da ETT acreditando que aquela situação se podia prolongar por 

um ano. Se assim não fosse teria vingado o critério da gestão financeira uma vez 

que não era claro que o timing de pagamento do trabalho temporário e de 

pagamento de SD se ajustasse de um modo contínuo e linear, sem a existência de 

hiatos nos fluxos de entrada de dinheiro que tornasse inviável cumprir o 

pagamento das despesas correntes (aluguer, água, luz, etc.).  

Ficou por esclarecer qual o limite da possibilidade de suspensão do SD, isto é, 

quantas vezes pode aceitar trabalhos temporários sem perder o direito ao SD. 

Assim, tal como é intencionalizada a motivação para a procura activa de emprego 

 - 212 - 



também nos parece que seria igualmente importante intencionalizar a informação 

sobre a possibilidade de suspensão do SD. 

Deste modo, ganha particular relevância as considerações que Watts (1998) faz 

sobre os benefícios de articulação entre consultores financeiros e técnicos de 

emprego no apoio à definição de critérios de tomada de decisão, uma vez que não é 

possível destrinçar o plano financeiro do profissional – a gestão de carreira não 

pode ignorar a necessidade de gestão financeira. 

Existe uma distância crítica entre a proposta de Watts e a representação do técnico 

de emprego face a uma das solicitações mais frequentes com que se confronta – 

pedido de Declaração de Situação de Desemprego para fins de benefício social 

(ajudas de custo em processos judicias, acção social escolar, etc.). A emissão desta 

declaração, apesar de entendida como um recurso importante na gestão financeira 

dos sujeitos, é percepcionada pelo técnico como um peso administrativo e sem 

grande sentido no leque de competências associado ao exercício da sua profissão. 

 

3.3. Percepção de eficácia do centro de emprego 

Verifica-se que o Centro de Emprego é percepcionado como uma instituição que 

oferece um bom atendimento, uma vez que de todos os entrevistados apenas foi 

relatada uma situação que poderia configurar uma reclamação do serviço prestado. 

No entanto, em concordância com os dados quantitativos, as expectativas face à 

eficácia do Centro de Emprego no que se refere à sua função “nobre” de “colocar 

pessoas”, os indivíduos parecem não acreditar que o seu próximo trabalho seja 

oferecido por este serviço. Aliás, quando confrontados com a questão relativa à 

origem do próximo emprego, todos os entrevistados referiram, invariavelmente, a 

sua rede de contactos. 

 

Entrevista J, c CE 

Sim, (o CE) funciona muito bem. Naquele centro de emprego eu acho que funciona bem. O centro 
de emprego de Gaia parece… parece ser um centro de emprego que tem boas oportunidades… 
Ahhh (…) e… assim, temos reuniões e tudo para as convocatórias… para as oportunidades de 
emprego… Eu ouço falar do centro de emprego de Gaia acho que muito bem.  
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Entrevista PR, c CE 

(…) não tenho nada contra o Centro de Emprego... faço as coisas que tenho a fazer... só que é 
muito demorado... acho que... há coisas picuinhas... que devia ser desnecessário ir ao Centro de 
Emprego... (…)A gente chega lá e “Alto, o que é isto, tanta gente”. E às vezes são coisas mínimas 
que eu acho que não havia de ser necessário... tipo entrar mesmo para o atendimento específico (…) 

essas pessoas para entregar um papel e assim... se calhar na parte administrativa, na secretaria ou 
isso, devia ser recebido essa... ser mais simples o processo 

Entrevista R, c CE 

(Então acha que o... o Centro de Emprego cumpre a sua função?) Sim. Sim. Claro que sim. Já 
por isso é que é Centro de Emprego, também se não fosse... estávamos mesmo mal... (mas) do 
centro de emprego nunca me chamaram para trabalhar, não é verdade? 

Entrevista P, c CE 

(Quando imagina o próximo emprego, como é que acha que ele vai aparecer?) Eu acho que tem 
que ser através de pessoas conhecidas, por que ninguém vai meter uma pessoa para dentro de 
casa… (Portanto é nessa área que acredita que vai arranjar emprego?) 

Eu acho que sim, eu tenho uma irmã minha das mais velhas que já anda e ela já tem arranjado 
para outras e agora diz que está a ver se me arranja… 

Entrevista J, c CE 

(Perante a questão: Para si seria mais fácil arranjar emprego se…) Bem (…) Primeiro se (…) se 
entrar em contacto com amigos meus. 

Entrevista F, c CE 

(Perante a questão: Seria mais fácil arranjar emprego se… ) Se tivesse uma cunha por trás. Não, 
é verdade! Também é um bocado isso. É porque eu acho que funciona um bocado por 
conhecimentos, não é, surge um emprego, embora, eu acho que é um bocado isso que a maior parte 
não, mas uma grande parte, embora ponham o anúncio, há sempre o amigo da pessoa que esta lá 
dentro, “Olha, há uma vaga, queres ir?”, embora ponham o anuncio a vaga já foi preenchida. 

 

Assim, devemos procurar noutro lado o interesse dos indivíduos em estarem 

inscritos no CE, referimo-nos claro está ao subsídio de desemprego que decorre 

desta inscrição.   

 

3.4. Determinantes da recusa 

A oferta, como já o dissemos anteriormente, constitui o sector-chave dos serviços 

do CE. É este serviço que presta contas relativamente ao core-business – a 

colocação de pessoas. Inclusive, parece que muitos técnicos de emprego vêem na 

“oferta” a missão nobre da entidade. Importa pois verificar a percepção que os 

desempregados têm deste serviço tão particular, bem como tentar perceber quais os 
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determinantes que os sujeitos alegam como sendo críticos para a recusa de uma 

oferta de novo emprego. 

Restringimos o leque a quatro variáveis que foram regularmente enunciadas pela 

maioria dos entrevistados. A distância a percorrer associada à ausência de 

transporte público ou privado, o horário (com particular relevo para o nocturno), as 

condições salariais (em que o salário anterior funciona como critério de referência) 

e a credibilidade da empresa são os critérios que parecem determinar ou, que pelo 

menos, aparentam possuir um peso significativo na disponibilidade do indivíduo 

para aceitar ou recusar a oferta de emprego. Não deixa de ser interessante verificar 

que tal é concordante com o discurso dos técnicos. 

 

Entrevista J, c DR 

Tentar arranjar um emprego à noite, qualquer coisa à noite. Mas aí então, as coisas vieram ao de 
cima… (a minha namorada) chateava-me um bocado em relação a isso, porque trabalhar à noite é 
perigoso porque… ahhh… e depois não dormes no horário que deves dormir, dormes durante o dia 
e isso depois afecta… porque vens de dia e queres dormir e não estás connosco… E entretanto, 
criamos ali um desentendimento por causa da minha vida profissional, durante uma semana não 
nos ouvíamos… 

Entrevista F, c DR 

O horário também não, desde que não tivesse que trabalhar de noite. Mesmo que tivesse, mesmo que 
tivesse que trabalhar ao sábado, ao domingo, desde que não fossem todos, que tivesse algum fim-de-
semana para a minha família, acho que não condicionava. 

Entrevista Pr, cDR 

(…) um bocadinho, um bocadinho... também não gosto... tipo, Porto, Gaia... mas o Porto e não 
Matosinhos e isso... o ordenado que nos dão tirando as deslocações e a alimentação já não... já não 
compensa... e como agora eles dizem lá “recibos verdes”...vem escrito...  

Entrevista F, c DR 

(Perante a questão sobre que valores seriam aceitáveis em termos de salário...) É assim, nesse 
momento (…) entre 800 para cima porque para baixo é um bocadinho… (Isso tem que ver com o 
valor que ganhava? Que estava a receber antes?) Que estava a receber antes. Não quer dizer que 
tenha que ser exactamente mas pronto, era o que estava a receber na altura, tinha as coisas 
controladas não é, e anda um bocado à volta disso. Gostava de conseguir um emprego que me desse 
também essa margem de manobra. 

Entrevista F, c DR 

(Perante a questão sobre o tipo de empresa que valoriza...) Não, não quer dizer que tenha que ser 
uma empresa que tenha nome no mercado. Não precisa, desde que seja um empresa credível, uma 
empresa que me dê o mínimo de condições, aquelas condições que eu (…) que eu aspiro, não tem que 
ser um empresa… 

 

 - 215 - 



Contudo, é necessário explicitar um item que se encontra como que amarrado à 

categoria Determinantes de Recusa, ou seja, o item que codifica as Estratégias de 

Recusa  de que o desempregado faz uso no momento de tomada de decisão. Por que 

se torna evidente aos olhos do indivíduo o facto de que, tão ou mais importante do 

que a resposta, é a forma como ela é verbalizada junto do técnico do CE. Não basta 

dizer não é preciso saber dizer não. Tal foi particularmente explícito numa das 

entrevistas realizadas, em que a adequação discursiva do sujeito à solicitação do 

técnico, a arte do silêncio e a postura revelada demonstram um cuidado próprio de 

quem sabe o que está em jogo, enfim uma acuidade na leitura organizacional do 

dispositivo próprio de quem sabe a importância que tem o acto de aceitar ou 

recusar um determinado tipo de oferta. 

 

Entrevista J, c DR 

(E o técnico do centro de emprego percebeu isso? Que você não estava assim muito seguro e certo 
acerca do emprego…) Eu acho… ela ficou a olhar um bocado para mim… Porque ela perguntou-
me “Acha que é longe para si?” E eu pensei para mim, eu disse para ela que não, mas pensei para 
mim “Se pagarem mal até vai ser…” 

Entrevista J, c DR 

(Mas se tivesse sido chamado, iria aceitar?) Se eu fosse chamado provavelmente não iria aceitar. 
Eu disse que sim, mas se calhar não iria aceitar. 

 

3.5. Aplicação do Plano Pessoal de Emprego 

A operacionalização do quadro legislativo actualmente em vigor levou a que o 

Plano Pessoal de Emprego seja realizado no âmbito da inscrição no CE. 

Analisemos então o alcance que este instrumento tem na vida dos desempregados, 

isto é: serão os indivíduos capazes de reconhecer e enunciar o PPE? Definir-lhe 

com o mínimo de rigor os seus contornos, perceber a sua utilidade funcional na 

construção de itinerários para uma eficaz introdução no mercado de trabalho? 

O PPE apresenta-se como “instrumento fundamental na intervenção dos Centros 

de Emprego (...) que tem como objectivo definir e estruturar as acções que visam a 

sua integração no mercado de trabalho”. Tal como é definido, o PPE parece ser um 

instrumento que visa a gestão de carreira.  

No entanto, observemos no que se traduz a implementação do PPE, no caso 

específico do CE de Vila Nova de Gaia.  
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Entrevista Y, excerto c6  

Com a legislação do Plano Pessoal de Emprego (PPE) que temos que fazer, é obrigatório. Define-
se quantas vezes tem que procurar emprego; as etapas porque tem que passar; obrigatoriamente 
procura de emprego que vamos definir com tabela própria mediante habilitações e idade. O técnico 
pode ajustar aumentando ou diminuindo o número de vezes. 

 

Ora, a esta formulação inócua do técnico deveremos acrescentar uma outra 

expressão que alguns dos técnicos do CE utilizam – “a pressão da porta”. A pressão 

da porta é a pressão do utentes do CE. Os técnicos que asseguram o acolhimento 

são os que mais sentem a influência de utentes e é conveniente lembrar que o PPE 

encontra-se integrado no fluxo de acolhimento. Como já o referimos anteriormente 

a forma de implementação do instrumento encontra-se totalmente constrangida 

pela variável extensão do atendimento que cada técnico tem que realizar e pela 

variável tempo -  a humanização da relação é prejudicada pela escassez de tempo. O 

período de tempo dedicado a cada atendimento varia entre 10 a 15 min. Assim, não 

é de estranhar que alguns técnicos enunciem algum desconforto face à situação. 

 

Entrevista T, exc. d51 

Devia-se olhar menos aos números e mais às pessoas. Acho que depende muito dos técnicos. Um 
stress é a preocupação de atingir números... e com o lado humano, estamos aqui para ajudar 
pessoas. Devia haver menos instruções; faz-nos pensar, estamos a lidar com números ou com 
pessoas? Devia-se melhorar porque ao lidar com pessoas deve haver essa preocupação. 

 

Esta contradição entre a disponibilidade do técnico para a escuta e compreensão do 

outro e a necessidade de obter resultados quantificáveis em números funciona em 

espelho face às afirmações da maioria dos entrevistados. Primeiro convém salientar 

que uma boa parte dos indivíduos não reconheciam a sigla PPE nem a expressão 

que lhe dá origem, depois dificilmente associavam o instrumento a um facilitador 

da integração no mercado de trabalho – a brevidade das suas respostas no que 

respeita a este item encontra uma paralela ironia na rapidez do atendimento.  
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Entrevista R, c PPE 

(Alguma vez, nesses seus contactos com o Centro de Emprego lhe falaram do Plano Pessoal de 
Emprego?) Não. (Não sabe o que é, então?) Não. (Já alguma vez lhe disseram que tem que 
procurar emprego xis número de vezes por mês?) Ai não. (Não? Pronto.) 

Entrevista J, c PPE 

(Já agora, sabe o que é o Plano Pessoal de Emprego? Ou o PPE (...)? Se conhece o Plano Pessoal 
de Emprego? Para que ele serve?) Não… (Nunca ouviu nada sobre isso?) PPN? Não… (PPE, 
que é o Plano Pessoal de Emprego, PPE. Nunca ouviu falar na vida? Não se recorda?) Não, 
não… (Nunca nenhum técnico lhe falou?) Acho que não… (Muito bem, portanto não faz a 
mínima ideia de para que isso sirva?) Acho que não… Será provavelmente para criar alguma 
coisa nova não é? 

Entrevista F, c PPE 

Não, só nos disseram como havíamos de… prontos, tínhamos que nos apresentar, que tínhamos que 
ter uma procura activa de, de emprego, porque tínhamos que guardar provas de que estávamos a 
procura de emprego, para uma eventual apresentação que me chamassem para comprovar que 
estavam a procura de emprego. Deram-nos uma folha, pronto com os… 

Entrevista P, c PPE 

Mal fui informada comecei a fazer tudo direitinho. (Como é que foi informada?) Fui 
chamada…não foi ao Centro de Emprego, foi numa coisa ali em frente ao Pingo Doce, fui lá 
através do Centro de Emprego. (Do que é que foi informada)? Para procurar emprego e eles 
deram-me um papel para eu no final guardar…sei lá, é mais ou menos isso… para não me 
esquecer que tinha de ir de 15 em 15 dias ao Centro de Emprego e se não fosse tinha que apresentar 
uma declaração médica… 

Entrevista J, c PPE 

(Levou quanto tempo, já agora, essa entrevista de recolha (...) de informação no centro de 
emprego?) P’ra aí 10 minutos, 5 minutos… Aquilo é muito… Uma pessoa… fica mais tempo à 
espera de que quando vai lá dentro. Lá dentro é rápido. Perguntam-nos simplesmente o nome, 
dados pessoais e experiência… basicamente é isso… 10, 15 minutos no máximo. 

 

Esta outra versão da “pressão da porta”, versão que nos é contada pelo indivíduo 

que aguarda em longas horas de espera pela sua vez, e que acima explicitamos em 

discurso directo, não deixa de pôr a nu as confrangedoras condições em que ocorre 

a construção da relação técnico/utente. Há uma total fugacidade na recolha da 

informação, o que ajuda a configurar aquilo a que poderíamos chamar de 

instantaneidade da comunicação. Deste modo, ficam abalados os princípios que 

pareciam fazer do PPE uma eficaz ferramenta de intervenção social, sobretudo 

aquele (princípio) que sugeria a ideia de co-responsabilização – a responsabilidade 

partilhada não se coaduna com uma relação unívoca e fugaz.  
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3.6. Elaboração da precariedade 

Tiago Lapa (2006) sugere que poderá estar em curso uma reelaboração sócio-

cognitiva da precariedade e que tal se traduz numa maior responsabilização do 

indivíduo face à gestão da sua carreira e empregabilidade. Ora esta precarização dos 

vínculos contratuais assente numa crescente flexibilização das leis laborais tem 

introduzido novas modalidades de trabalho no mercado. 

O TT (trabalho temporário) é, seguramente, uma dessas emergentes formas de 

trabalho do capitalismo flexível. A facilidade com que parece dar uma resposta 

imediata às solicitações de mão-de-obra desesperada tem paralelo na forma de 

funcionamento do CE, uma vez que permite criar a ilusão de cumprimento de 

objectivos. Quando os técnicos empregam o seu tempo a responder às solicitações 

das ETT (empresas de trabalho temporário), obtêm uma gratificação satisfatória - a 

colocação assegurada. Tal claro está, independentemente do tipo de vínculo 

contratual. Ora, isto mais não é do que alimentar uma máquina perversa – o técnico 

não produz a redução de desemprego, mas sim uma rotatividade no desemprego. O 

facto de estar a promover o emprego com base em regimes de contratualização 

precária (flexíveis) é gerador de um potencial de instabilidade elevada. O TT torna-

se cada vez mais apetecível para as empresas que praticam de forma recorrente o 

churning (elevado turn-over  dos trabalhadores) e que se caracterizam por baixos 

níveis de investimento na formação.  

Quase que nos apetece dizer que a precariedade tem vindo a mascarar-se de uma 

outra palavra com uma sonoridade mais “clean” – a adaptabilidade. Esta é 

considerada uma competência crucial para a permanência no mercado de trabalho. 

Atentemos por isso no último excerto e na radicalização que ele parece sugerir 

(radicalização ou ironia suprema face à noção de adaptabilidade enquanto valor e 

princípio orientador da conduta). 
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Entrevista Pr, c PR 

(…) Também estive a recibos verdes, também não gostei. (Porquê?) Para o funcionário, dá muito 
mal-estar na empresa... tipo, está a trabalhar mas não tem aquelas garantias. Não se sente seguro. 
Em termos de regalias... eu não vejo nenhumas, sou sincera. (Fazia um horário completo?) Claro. 
Fazia o horário normal (…) eu tinha mais dois colegas lá na mesma situação, a recibos verdes. Só 
que eles não sentiam tanto, porque aquilo para eles... aquilo era tipo um part-time. E eu não. 
Aquele emprego para mim era todo o dia. Eu entrava às sete e meia e saía às cinco e meia da tarde. 
Era todo o dia para mim, enquanto eles não. Tinha um colega meu, era o motorista, que era só da 
parte da manhã. Fazia lá quatro horitas e ia ganhando o dele. E depois de tarde tinha outro 
trabalho. E o outro técnico igual... só tirava um part time de manhã. E de tarde fazias outras 
coisas. Essas não sentiam tanto porque tinham... aguentavam, tinham outra profissão para 
suportar as despesas. Agora eu não, só tinha mesmo aquilo. E depois, em termos de deslocação e 
transporte, e da alimentação... nós não temos subsídio de alimentação, nem transporte, não temos 
nada. Só temos mesmo aquele ordenado e pouco mais. 

Entrevista Pr, cPR 

(…) mas um emprego que me desse ao menos estabilidade... era o que eu... e boas condições de 
trabalho... que não é fácil, seja no sítio que for. (Porquê a estabilidade?) 

Porque acho que é muito mau, uma funcionária que se sente... não se sente nada motivada, quando 
trabalha num sítio em que vê que não evolui... e tipo, a tua função é aquela desde que entraste para 
a empresa até que vás... vás embora ou que vás de reforma, não sei quê... só fazes aquilo. Não 
cresces, não podes aprender, não podes evoluir porque a tua função é essa, desde o início. Não sais 
daqui. Não gosto disso. Gosto que as pessoas apostem... um dia mais tarde posso chegar a ser 
alguém. (risos) Não é que não seja agora, mas alguém... (…) Tipo, se a gente quer um futuro melhor... 
se eu, entre aspas, quiser casar, ter um filho, ter uma vida... ter as nossas coisas em casa...  

(…) tem que ter uma estabilidade, em termos de trabalho, mais ou menos garantidas. Porque uma 
pessoa, que anda nesta situação como eu... entro aqui e venho embora, entro ali e venho embora... em 
nenhuma da cabeça pode pensar em casar, ou fazer vida, ou não sei quê. Não pode não, pode fazer 
planos porque a sua própria vida, diariamente... um dia é assim, mas outro dia já pode estar longe. 
Portanto não dá. (Mas... recusa?) Não, não. Não recuso. Não. Aceito na mesma. 

Entrevista J, c PR 

Disse que tinha experiência num restaurante que o meu cunhado tinha, e tinha, portanto, menti, eu 
acho que é um bocado assim, acho que as pessoas para arranjarem emprego hoje em dia têm que 
mentir porque se não mentirem não arranjam (…) e foi basicamente essa situação, eu disse “olhe, 
tenho experiência, trabalhei ali um mês ou dois meses como empregado de mesa ali num restaurante 
que era do meu cunhado e foi aí que eu aprendi a arte ou assim (…) Ahhh. E pronto correu bem. 
Eles disseram “depois nós ligamos” e por acaso tive a sorte de ser um dos seleccionados. 
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4. A Hipótese de Segmentação 

A teoria da segmentação dos mercados de trabalho (SMT), surge da convicção de 

que a teoria neoclássica não consegue totalmente descrever fenómenos tais como, a 

dispersão observada nos níveis salariais, o desemprego nas diferentes formas como 

este afecta os sujeitos e outras causas de discriminação48. Em particular, na sua 

versão dual, a teoria SMT sugeriu a co-existência de um mercado de trabalho 

primário e um mercado de trabalho secundário: o primário agregando os “bons” 

trabalhos e o secundário os “maus” trabalhos. Esta simplificação encerra, 

obviamente, argumentos teóricos mais complexos: o mercado primário é associado 

a salários elevados e descrito como sendo composto por firmas que operam com 

mercados de trabalho internos e o secundário com baixos salários e recrutando 

junto do mercado de trabalho externo49. Como a hipótese central na base da teoria 

SMT é a de que a segmentação de mercado que existe não corresponde a 

diferenciais de competências e, portanto, estes não são uma causa para os 

diferenciais de salário observados, o que a teoria SMT explora é, precisamente, as 

outras causas desta segmentação e a sua importância na distribuição dos salários e 

do desemprego; mais ainda, a persistência longitudinal destes segmentos ou, dito 

de outra forma, a ausência de mobilidade de um para o outro por parte dos 

diferentes sujeitos. Este facto é sugerido, em grande medida, pela importância que 

os constrangimentos institucionais ocupam na teoria SMT e cujos efeitos são vistos 

como sobrepondo-se a qualquer tendência para o equilíbrio de mercado. As 

implicações para as políticas económicas são óbvias, como será discutido a seguir. 

Os mecanismos contratuais mais flexíveis tais como os contratos a termo certo ou o 

trabalho temporário, são entendidos como uma componente da flexibilidade do 

próprio mercado de trabalho. A questão que tem vindo a ser investigada é, até que 

                                                 
48 Para uma descrição mais aprofundada da Teoria de Segmentação dos Mercados de Trabalho e no que 
a distingue da abordagem neoclássica, ver Taubman, P. e Wachter, M. (1986).  
49 O mercado de trabalho interno associado ao segmento primário é visto como tendo um funcionamento 
não assente na maximização do lucro. Pelo contrário, regras institucionais internas são tidas como 
substitutas do processo de mercado. Como resultado, as pressões competitivas que operam 
tradicionalmente no sentido de equilibrar os diferenciais de salários, estão ausentes (Taubman, P. e 
Wachter, M., 1986: 1185). Desta forma o termo “mercado de trabalho interno” refere-se a um conjunto 
de relações estruturadas dentro de uma empresa, ao nível do emprego, que incorporam um conjunto de 
regras formais (como nas empresas sindicalizadas), e informais e que governam a afectação do trabalho 
dentro da empresa e a atribuição do seu preço (op. cit: 1188), funcionando como um contrato de trabalho 
implícito. Desta forma, os trabalhadores que já estão na empresa têm uma vantagem sobre os 
trabalhadores outsiders e, portanto, gozam de um certo poder de monopólio, o qual é muitas vezes 
resultado quer da formação específica no posto de trabalho, quer de direitos laborais baseados no tal 
contrato de trabalho implícito (op. cit:1189). 
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ponto contratos flexíveis conduzem a empregos mais instáveis e se um aumento 

neste tipo de contratos pode ser visto como um factor para o crescente declínio na 

estabilidade do emprego. Em particular, preocupa os investigadores e os 

interventores nas políticas económicas, a relação que possa ser estabelecida entre 

performance dos níveis de emprego, qualidade dos empregos e transições no 

mercado de trabalho. 

A este respeito, sugere-se a leitura do Relatório sobre o Emprego na Europa (UE, 

2002), no qual se demonstra que um crescimento sustentado do emprego necessita 

das seguintes condições: aumento do acesso ao emprego em geral; a melhoria na 

estabilidade de emprego para aqueles em empregos de baixa qualidade de forma a 

evitar repetitivas transições improdutivas entre desemprego e emprego de baixa 

qualidade e; melhoria nas dinâmicas de qualidade ascendente50. 

As histórias recolhidas sobre o percurso de trabalho dos indivíduos revelam, cada 

vez mais, uma combinação variada de sequências que envolvem períodos de 

trabalho em diferentes empregos, períodos de desemprego e períodos de não-

participação no mercado de trabalho (inactividade). Ora a questão que tem vindo a 

colocar-se é, se a padrões contratuais mais flexíveis estão associadas menores 

oportunidades de trabalho ou o início de um percurso longo de alternância entre 

empregos de duração curta e períodos de desemprego. Em caso afirmativo, então 

esta questão revela-se fundamental para as políticas de emprego e suas medidas, em 

especial as que são direccionadas para a redução das taxas de desemprego ou 

colocam um forte ênfase na redução do desemprego de longa duração. 

As respostas a esta questão não têm sido consensuais: se por um lado a utilização de 

mecanismos mais flexíveis nas relações empregado-empregador é vista como 

podendo afectar negativamente a carreira dos sujeitos, tem sido igualmente 

argumentado que as empresas usam estes tipos de contratos como forma de testar 

os sujeitos e a sua produtividade, isto é, como mecanismos de screening. Portanto, 

perceber quais os motivos porque os empregadores usam estes mecanismos 

flexíveis de contratualização pode ajudar a perceber se estes empregos são menos 

estáveis ou não. O estudo de Varejão, J. e Portugal, P. (2003), investiga as razões 

                                                 
50 Alguns autores têm argumentado que tais sinergias entre qualidade no emprego e quantidade de 
trabalho não podem existir, existindo antes um trade-off entre qualidade e quantidade. A resposta a esta 
divergência pode estar na diferença entre uma abordagem estática e uma abordagem dinâmica. Ver a 
este propósito o Relatório sobre o Emprego na Europa (UE, 2003), no qual é apresentado um estudo que 
conclui por uma forte correlação entre crescimento do emprego e aumento na qualidade do emprego. 
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porque os contratos a termo certo são usados no mercado de trabalho português e 

suas potenciais implicações para as políticas de emprego. 

Ao nível micro, o estudo conclui não existirem evidências de que os contratos a 

termo certo sejam utilizados com uma componente estrutural de churning51 nas 

políticas de recursos humanos das empresas, antes demonstrando que o motivo de 

screening é a maior motivação para empregar trabalhadores sob contratos a termo 

certo. A este resultado está associado um segundo que indica que a formação 

(profissional) e os contratos a termo certo são complementos, reforçando a 

interpretação de que a formação pode estar a ser usada por parte das empresas 

como um mecanismo de experiência e de avaliação da adequação das competências 

dos sujeitos. Os autores concluem que “uma vez que os contratos a termo certo são 

primariamente um mecanismo de screening dos trabalhadores para posições 

permanentes, não justificam preocupações relativas à insegurança dos empregos e 

não podem ser responsabilizados pelo desenvolvimento de mercados de trabalho 

segmentados” (op. cit.: 23, trad. nossa). 

No entanto, o estudo também aponta outras pistas que importa referir, quando 

analisado o perfil dos empregadores que usam contratos a termo certo: os 

empregadores que escolhem, predominantemente, estratégias de “salários elevados 

– baixo churning” e que, portanto, utilizam menos trabalhadores temporários, 

quando controladas as variáveis qualificações e outras características relevantes dos 

trabalhadores, praticam salários mais elevados (op. cit.: 15, trad. nossa); os 

resultados indicam, igualmente, que os empregadores menos intensivos na 

utilização de contratos a termo certo são aqueles que negoceiam mais planos de 

regalias e investem mais em formação (op. cit.: 16); inversamente, os resultados 

mostram que, condicionados à estrutura de quadros das empresas, as que investem 

menos em formação também são aquelas que usam mais contratos a termo certo 

(op. cit.: 16); e, finalmente, que as empresas que usam contratos a termo certo mais 

intensivamente são pequenas (entre 100 e 500 trabalhadores), e mais jovens, 

empregando uma maior percentagem de trabalhadores jovens e menos qualificados 

(op. cit.:16). 

                                                 
51 Os fluxos de trabalhadores têm dois componentes: aqueles que são consequência directa da criação e 
destruição de postos de trabalho e aqueles que ocorrem independentemente dos anteriores. Esta segunda 
componente é apelidada de churning e refere-se à rotação de trabalhadores para além da rotação de 
empregos, ou seja, quando ocorre uma persistente destruição de matchs para uma dada posição. 
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Mas, se o estudo revela que nas empresas onde são “abertas” posições permanentes, 

estas tipicamente recrutam trabalhadores temporariamente como forma de avaliar a 

sua adequação ao trabalho em causa, também obtém resultados que indicam que, 

para algumas empresas, churning é uma componente estrutural das suas políticas de 

recrutamento, parecendo esta estratégia ter uma escopo sectorial bem definido: “as 

duas indústrias identificadas como utilizando de forma mais intensiva os contratos 

a termo certo – construção e venda por grosso e a retalho, restauração e hotelaria – 

são também aqueles que oferecem menos contratos permanentes aos seus 

trabalhadores temporários” (op. cit.: 22). Está, portanto, aberto um campo de 

discussão entre as políticas de emprego e as políticas industriais, nomeadamente as 

que procuram influenciar a estrutura sectorial que caracteriza um dado território. 

Num estudo posterior (Varejão e Portugal: 2004), os autores regressam a esta 

questão, para examinar as características do emprego temporário por oposição ao 

permanente, mas aqui, com um ênfase posto nas carreiras dos trabalhadores e nas 

dinâmicas salariais dos trabalhadores com empregos em contratos a termo certo. 

Concluem que os contratos a termo fixo também são usados como mecanismos de 

screening por parte dos trabalhadores, desta forma, constituindo um passo para a 

aquisição de um contrato permanente; no entanto, concluem também pela 

existência de evidências no sentido de que, se no seguimento um episódio de perda 

de emprego, um trabalhador vier a obter um contrato a termo fixo numa fase mais 

avançada da sua carreira, quer o nível do seu salário, quer as perspectivas 

subsequentes de emprego saem prejudicadas. 

Assim e dada a pertinência que nos parece ter esta temática para as políticas de 

emprego, procurou-se num primeiro momento, uma aproximação à possibilidade de 

segmentação dual do mercado de trabalho em Vila Nova de Gaia (com base nos 

desempregados inscritos no centro de emprego), introduzindo uma primeira 

reflexão sobre a qualidade de contratos de trabalho mais flexíveis, qual o seu 

retorno em termos de remuneração, e qual o investimento em capital humano e as 

perspectivas de progressão na carreira que lhes estão associados; num segundo 

momento, e dado o propósito do estudo, procurou-se uma outra abordagem à 

segmentação com base no posicionamento individual por parte dos trabalhadores, 

face a critérios da dimensão da gestão de vida ou gestão de carreira, confrontando 

posteriormente estes perfis com variáveis da primeira segmentação. Ou seja, 

introduzimos no nosso esquema inicial de análise, possíveis perfis de segmentação. 
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a) Apresentação do esquema de análise  

De forma a funcionar como referência para a análise das hipóteses de segmentação 

que propomos neste estudo, apresenta-se de seguida um esquema sintético no qual 

constam as diferentes componentes da análise e a forma como estas se relacionam 

entre si. 

Figura 4 – Esquema de Análise dos Perfis de Segmentação 
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Na primeira coluna figuram as variáveis independentes da análise, que incluem os 

critérios de segmentação da amostra (sexo, idade e nível de escolaridade), o 

percurso profissional do sujeito, a sua situação de desemprego e as características 

da sua família e rendimento. Na coluna central do esquema identificam-se perfis de 

segmentação dos sujeitos desempregados, construídos a partir de uma análise de 

clusters. Estes perfis obedecem a diferentes critérios: (I) perfis que agrupam os 

sujeitos segundo o segmento de mercado de trabalho a que pertencem; (II) perfis 

que agrupam os sujeitos de acordo com os critérios que estes apresentam na 

procura de trabalho. Numa primeira dimensão de análise interessa-nos perceber 

que tipo de variáveis independentes são relevantes para caracterizar os diversos 

perfis que apresentamos como hipóteses de segmentação dos sujeitos 

desempregados. Numa segunda dimensão de análise procuramos relacionar esses 
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perfis com as variáveis de dependentes do estudo (aquelas que se relacionam com os 

factores que integram a tomada de decisão dos sujeitos perante propostas de 

trabalho). Para tal recorre-se ao cruzamento dos perfis com os índices de 

disponibilidade, tal qual foram concebidos no ponto anterior de descrição da 

amostra. Ao cruzar estes índices com os perfis de segmentação propostos, 

pretende-se encontrar-se uma medida da disponibilidade dos sujeitos pertencentes 

a cada perfil para a aceitação de uma proposta de emprego. 

 

4.1. Segmentação da amostra com base numa aproximação dual ao mercado 

de trabalho 

Com base nos dados recolhidos, procuramos perceber se a nossa amostra 

apresentava evidências de segmentação. Seguindo um estudo de D’Addio e 

Roshlmon (2004), recorremos à análise por clusters; no entanto, ao contrário do 

estudo referido e tendo em atenção os dados obtidos no inquérito por questionário, 

optamos por construir uma matriz de segmentação em que os determinantes tidos 

como capazes de serem mais facilmente interpretados como componentes de um 

mercado de trabalho dual (composto por trabalhadores “primários” e 

“secundários”), foram seleccionados a priori, o que resulta numa imposição 

estrutural sobre os nossos dados. Posteriormente, os grupos de trabalhadores 

obtidos na análise de clusters foram confrontados com um segundo painel de 

variáveis sócio-demográficas e variáveis relacionadas com a situação de 

desemprego ou vistas como capazes de afectar as decisões de participação no 

mercado de trabalho por parte dos sujeitos. 

De acordo com a aproximação dual, ao mercado primário são associados 

trabalhadores em relações de trabalho estáveis, com vínculos contratuais 

permanentes, beneficiando da experiência, progressão na carreira e, muitas vezes, 

recebendo formação profissional. Também de acordo com esta teoria, as relações 

contratuais de natureza mais “flexível” estão localizadas no mercado secundário. 

Assim, na construção da matriz de segmentação, foram utilizadas as seguintes 

variáveis associadas à qualidade e estabilidade do emprego: 

 nível educacional; 

 natureza do vínculo contratual; 
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 posição hierárquica (como proxy para a qualidade do emprego52); 

 profissão. 

A construção da matriz obedeceu a critérios valorativos em que as características 

dos sujeitos foram assumidas como estando mais próximas do mercado primário 

(valor atribuído = 1), ou mais próximas do mercado de trabalho secundário (valor 

atribuído = 3). De forma a acentuar o dualismo, às restantes características foi 

atribuído um valor intermédio (valor atribuído = 2). Este exercício encontra-se 

resumido no quadro seguinte: 

 

Tabela 65 – Matriz de Segmentação 

VARIÁVEIS VALOR = 1 VALOR = 2 VALOR = 3 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE ENSINO SUPERIOR 

3º CICLO ENSINO BÁSICO 
– 9º ANO 

ENSINO SECUNDÁRIO – 
12º ANO 

NENHUM 

1º CICLO ENSINO 
BÁSICO – 4º ANO 

2º CICLO ENSINO 
BÁSICO – 6º ANO 

QUALIDADE DO 
VÍNCULO 

CONTRATUAL 

TRAB. P/ CONTA DE 
OUTREM S/ TERMO 

TRAB. P/ CONTA 
PRÓPRIA C/ 

EMPREGADOS 
ASSALARIADOS 

TRAB. P/ CONTA DE 
OUTREM A TERMO 

CERTO 

TRAB. P/ CONTA 
PRÓPRIA S/ 

EMPREGADOS 
ASSALARIADOS TODOS OS OUTROS 

POSIÇÃO HIERÁRQUICA 

TÉCNICO DE NÍVEL 
SUPERIOR 

CHEFIA/ ENCARREGADO  

TRAB. P/ CONTA 
PRÓPRIA S/ 

EMPREGADOS 
ASSALARIADOS 

TÉCNICO DE NÍVEL 
INTERMÉDIO 

POSIÇÃO DE 
EXECUTANTE 

PROFISSÃO53

QUADROS SUPERIORES 
DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, DIRIGENTES E 
QUADROS SUPERIORES 

DE EMPRESA; 
ESPECIALISTAS DAS 

PROFISSÕES 
INTELECTUAIS E 

CIENTÍFICAS 

TÉCNICOS E 
PROFISSIONAIS DE 

NÍVEL INTERMÉDIO 

PESSOAL 
ADMINISTRATIVO E 
SIMILARES; PESSOAL 

DOS SERVIÇOS E 
VENDEDORES; 

AGRICULTORES E 
TRABALHADORES 
QUALIFICADOS DA 
AGRICULTURA E 

PESCAS; OPERÁRIOS, 
ARTÍFICES E 

TRABALHADORES 
SIMILARES; 

OPERADORES DE 
INSTALAÇÕES E 

MÁQUINAS; 
TRABALHADORES NÃO 

QUALIFICADOS 

 

                                                 
52 De referir que o que define a qualidade de emprego resulta de um agregado de diferentes elementos e 
qualquer tentativa de reduzir estes elementos a uma só dimensão são normalmente rejeitadas. Ver a este 
respeito o Relatório sobre a Emprego na Europa (EU, 2001). 
53 De acordo com a Classificação Nacional de Profissões. 
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Como foi referido, de forma a investigar da existência de diferenças significativas 

ao nível dos segmentos, recorreu-se a análise por clusters usando o método k-

means. A análise por clusters, à qual fomos recorrendo em outros momentos de 

análise dos resultados, é um método que procura agrupar os sujeitos num número 

restrito de grupos homogéneos, isto é, consiste em repartir os N sujeitos da 

amostra em K classes (número fixo), procurando maximizar as semelhanças intra-

clusters e as diferenças inter-clusters. 

Para a nossa amostra, os três perfis de segmentação encontrados foram os 

seguintes: 

 

Tabela 66 - Resultados Finais dos Perfis de Segmentação 

VARIÁVEIS DE 
SEGMENTAÇÃO P1 P2 P3 

nível escolaridade  2,63 1,72 2,77 

posição hierárquica  2,94 1,34 2,86 

profissão anterior  2,95 1,63 2,95 

situação face ao emprego 2,19 1,36 1,00 

NÚMERO DE 
INDIVÍDUOS EM CADA 
PERFIL 366 147 524 

% DE INDIVÍDUOS EM 
CADA PERFIL 35,3% 14,2% 50,5% 

[Válidos = 1037; Omissos = 0; Os valores apresentados correspondem aos 
centros dos clusters; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 

 

Os resultados permitem observar a existência de três perfis de segmentação com 

dois a apresentarem fortes semelhanças entre si (P1 e P3), com excepção da 

variável relativa à “situação face ao emprego – segmentação”54. Analisando os 

resultados sem ter em conta esta variável, observa-se que o P1 e o P3 são 

compostos por indivíduos que reúnem características tais como: menor qualificação 

(traduzida pela variável “escolaridade”), em funções de não-supervisão, ocupando 

profissões manuais ou de baixa especialização. O segmento identificado no P2, 

apresenta os trabalhadores com escolaridade mais elevada, em funções de 

                                                 
54 Variável reconfigurada de acordo com os critérios de valor descritos na matriz de segmentação. 
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supervisão ou intermédias e em profissões não-manuais ou de especialização. De 

acordo com a hipótese dual da teoria SMT, os trabalhadores do P1 e do P3 

estariam associados ao mercado secundário; os do P2 ao mercado primário. 

Considerando que numa análise de segmentação do mercado de trabalho, a variável 

“situação face ao emprego” assume particular importância, na medida em que 

diferencia os segmentos quanto à natureza dos vínculos contratuais e constitui uma 

proxy para estabilidade face ao emprego, observamos que os trabalhadores do P2 

(associados ao mercado primário), caracterizam-se por situações de contrato 

permanente ou próximas, o que sugere para este grupo uma maior estabilidade face 

ao emprego, quando comparado com o observado para os trabalhadores do P1 

(associados ao mercado secundário). O segmento traduzido pelo P3, embora 

descrevendo um conjunto de trabalhadores semelhante aos do P1 e, desta forma, 

associados ao mercado secundário, são caracterizados por situações face ao 

emprego estáveis (contratos permanentes), sendo dos três perfis, o mais próximo de 

1 nesta variável. 

Como apresentado no esquema de análise, procurou-se de seguida explorar as 

diferenças entre os perfis, relativamente a variáveis sócio-demográficas tais como, 

sexo, idade ou rendimento médio do agregado familiar, variáveis associados ao 

percurso profissional dos sujeitos (tempo de trabalho para a última entidade 

patronal), à sua situação de desemprego (1ª vez desempregado, número de vezes 

sem trabalhar para além da actual situação de desemprego, meses que se encontra 

desempregado), ou às suas estratégias de procura de emprego/ relacionamento com 

o Centro de Emprego (n.º de tentativas realizadas em Maio, motivos porque se 

inscreveu no CE, situações com as quais já foi confrontado desde que se inscreveu 

no CE). Por último, confrontaram-se os perfis de segmentação com os diferentes 

índices de disponibilidade. Para tal, recorremos para o efeito a análises crosstabs e a 

análises de variância univariada55. 

 

a) Variável “Sexo” 

Com base na análise crosstabs entre as variáveis Perfis de Segmentação * Sexo, foi 

detectada uma associação estatisticamente significativa entre as duas variáveis, 

                                                 
55 Nas análises de variância univariada, para as comparações entre pares foi usada a correcção Sidak para 
comparações múltiplas. 
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sendo que esta associação é fraca56. O resultado mais expressivo encontra-se no 

perfil de segmentação P2 (trabalhadores associados ao mercado primário), em que 

os homens são em número bastante superior ao que seria esperado (83 > 62, 8); 

simetricamente, as mulheres são em número inferior ao que seria esperado (64 < 

84,2). Esta relação entre observado e esperado apenas se verifica no perfil de 

segmentação P2; em qualquer um dos outros dois perfis de segmentação, as 

mulheres são em número superior ao esperado e os homens em número inferior ao 

esperado. 

 

b) Variável “Idade em anos” 

Com base numa análise de variância univariada, os efeitos da variável “perfil de 

segmentação” revelaram-se estatisticamente significativos (F(2) = 45,862; p = 

0,0001; Eta2 = 0,081). A direcção das diferenças detectadas foi no sentido do perfil 

de segmentação 1 apresentar uma média de idades inferior a ambos os outros perfis 

(p = 0,0001 para ambas as comparações). Este efeito pode ser ilustrado através do 

seguinte gráfico que apresenta as médias estimadas para a “Idade em Anos” nos 

diferentes perfis de segmentação: 

 

Gráfico 22 – Médias de Idade por cluster de segmentação do mercado 

Cluster segmentação mercado
321

E
st

im
at

ed
 M

ar
gi

na
l M

ea
ns

46

44

42

40

38

36

Estimated Marginal Means of Idade em anos

 

                                                 
56 Pearson Chi2 = 13,396; gl = 2; p assimpt = 0,001; coeficiente de contingência = 0,113. 

 - 230 - 



 

Estes resultados parecem sugerir alterações na natureza das relações de emprego 

no sentido de uma menor vinculação entre os trabalhadores e as empresas. Os 

trabalhadores associados ao mercado secundário e agrupados em torno do perfil de 

segmentação P1, apresentam uma média de idades inferior aos outros dois 

segmentos; na comparação com o outro grupo de trabalhadores associados ao 

mercado secundário (P3), esta diferença é ainda mais acentuada. Uma hipótese de 

interpretação é que os trabalhadores mais jovens, que entraram mais recentemente 

para o mercado de trabalho secundário, foram confrontados com mecanismos de 

trabalho mais flexíveis. 

Como foi discutido antes, não é claro se este tipo de empregos permite a mesma 

progressão na carreira que aqueles tido como mais estáveis. Mas, considerando que 

o grupo de trabalhadores com este perfil de segmentação é caracterizado por baixas 

qualificações, o potencial para relações de trabalho mais precárias ou ausência de 

perspectivas de carreira é acrescido. De certa forma, os trabalhadores que entraram 

para o mercado de trabalho secundário há mais tempo, como que beneficiaram de 

um factor de “protecção” dado por um contexto de relações laborais mais estáveis, o 

qual tem vindo a alterar-se progressivamente no sentido de uma maior 

instabilidade dos vínculos laborais. 

 

c) Variável “Tipo de Família” 

Na análise crosstabs entre as variáveis Perfis de Segmentação * Tipo de Família foi 

detectada uma associação entre as duas variáveis, a qual é estatisticamente 

significativa e relativamente forte57. No quadro seguinte, foram assinalados os 

efeitos mais expressivos para cada um dos perfis de segmentação: 

                                                 
57 Pearson Chi2 = 56,105; gl = 12; p assimpt = 0,0001, coeficiente de contingência = 0,227. 
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Tabela 67: Resultados crosstabs entre Perfis de Segmentação * Variável Tipo 
de Família 

PERFIS DE SEGMENTAÇÃO   

VARIÁVEL TIPO DE FAMÍLIA PF1 PF2 PF3 TOTAL 

OBS. 48 36 107 191 

ESP. 67,5 26,9 96,6 191,0 Casal (de direito ou de 
facto) sem filho(s) % no tipo de fam 25,1% 18,8% 56,0% 100,0% 

OBS. 156 62 236 454 

ESP. 160,4 64,0 229,6 454,0 Casal (de direito ou de 
facto) com filho(s) % no tipo de fam 34,4% 13,7% 52,0% 100,0% 

OBS. 35 8 44 87 

ESP. 30,7 12,3 44,0 87,0 
Família monoparental ou 
família monop. com outros 
fam. ou não fam. % no tipo de fam 40,2% 9,2% 50,6% 100,0% 

OBS. 83 15 42 140 

ESP. 49,5 19,7 70,8 140,0 
Agregado familiar de 
origem (pai, mãe, 
irmão(s)) % no tipo de fam 59,3% 10,7% 30,0% 100,0% 

OBS. 19 14 36 69 

ESP. 24,4 9,7 34,9 69,0 Sozinho ou com outros 
familiares ou não % no tipo de fam 27,5% 20,3% 52,2% 100,0% 

OBS. 18 8 44 70 

ESP. 24,7 9,9 35,4 70,0 Casal com filhos e outro(s) 
familiares ou não 
familiares % no tipo de fam 25,7% 11,4% 62,9% 100,0% 

OBS. 7 3 15 25 

ESP. 8,8 3,5 12,6 25,0 Casal sem filhos e outro(s) 
familiares ou não 
familiares % no tipo de fam 28,0% 12,0% 60,0% 100,0% 

OBS. 366 146 524 1036 

ESP. 366,0 146,0 524,0 1036,0 

TOTAL 
% NO TIPO DE 
FAM 35,3% 14,1% 50,6% 100,0% 

[Válidos = 1036; Omissos = 1; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 
 

 

Com base nesta tabela é possível observar que para os sujeitos associados ao perfil 

de segmentação P1, os valores observados superiores aos esperados surgem no tipo 

“agregado familiar de origem” (83 > 49,5), ou no tipo “família monoparental” (35 > 

30,7). Dos restantes tipos de família para os quais o valor observado é sempre 

inferior ao esperado, salientamos o observado para “casal (de direito ou de facto) 

 - 232 - 



sem filhos” (48 < 67,5). Para os trabalhadores associados ao perfil de segmentação 

P2, observa-se quer para o tipo de família “casal (de direito ou de facto) sem filhos, 

quer para “sozinho ou com outros familiares ou não familiares”, um valor observado 

superior ao esperado (36 > 26,9 no primeiro caso; 14 > 9,7 no segundo caso). 

Situação inversa ocorre, e contrariamente ao observado para os sujeitos do perfil de 

segmentação P1, nos tipos de família “agregado familiar de origem” (15 > 19,7), ou 

no tipo “família monoparental” (8 > 12,3). Finalmente, para os trabalhadores 

associados ao perfil de segmentação P3, números observados superiores ao 

esperado ocorrem associados e tipos de família em que está presente a figura “casal” 

e, inversamente (como seria de esperar dado o perfil etário que caracteriza estes 

trabalhadores), o tipo de família onde é mais expressivo o desvio “observado < 

esperado” é no tipo “agregado familiar de origem”. 

Estes resultados são consistentes com o que seria esperado na relação entre tipo de 

família e contextos de estabilidade/ instabilidade no emprego ou rendimento médio 

mensal do agregado familiar (a ser discutido de seguida), com os trabalhadores 

associados ao perfil de segmentação P1, tendencialmente, a manterem-se no 

agregado familiar de origem. 

 

d) Variável “Rendimento Médio do Agregado Familiar” 

Os efeitos da variável “perfil de segmentação” revelaram-se estatisticamente 

significativos (F(2) = 59,021; p = 0,0001; Eta2 = 0,109). A direcção das diferenças 

detectadas foi no sentido do perfil de segmentação P2 apresentar uma média de 

rendimento médio mensal do agregado familiar superior a ambos os outros perfis (p 

= 0,0001 para ambas as comparações). Mais uma vez, este efeito pode ser ilustrado 

através do seguinte gráfico que apresenta as médias estimadas para a “Rendimento 

Médio do Agregado Familiar” nos diferentes perfis de segmentação: 
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Gráfico 23 – Média do Rendimento médio mensal do agregado familiar por 
clusters de segmentação de mercado 
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Este resultado está de acordo com o esperado, na medida em que ao perfil de 

segmento primário estão associados salários mais elevados58, indo ao encontro do 

que argumenta a teoria SMT, de que o capital humano é menos relevante para a 

formação dos salários no segmento secundário. 

Como foi discutido antes, uma das questões que preocupa os investigadores é se os 

salários são influenciados por percursos de trabalho mais instáveis. Esta questão 

encerra uma preocupação de base com a perda de output resultante de ter sujeitos a 

passar por longos períodos sem trabalho, que se traduz na perda de rendimento e 

competências que podem acompanhar esses períodos de ausência de emprego e no 

custo adicional nas despesas de governo. Mas não só; a ligação à esfera da exclusão 

social por via do rendimento e o que isso pode implicar na alteração dos factores 

que conduzem os indivíduos a determinadas escolhas face ao mercado de trabalho, 

levam-nos a reforçar a importância destes resultados em termos dinâmicos: se ao 

segmento de mercado que se caracteriza por trabalhadores com maior instabilidade 

nos vínculos contratuais e menor tempo médio nos seus períodos de participação no 

emprego, estiverem associados rendimentos mais baixos, tal poderá contribuir para 

o reforço dos mecanismos de feed-back negativo, cristalizando a relação entre 
                                                 
58 Não tendo acesso a informação sobre o salário do último emprego, utilizou-se a variável rendimento 
médio mensal do agregado familiar como proxy para a distribuição do rendimento salarial dos sujeitos. 
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“maus” trabalhadores e “maus” empregos. Neste aspecto, importaria perceber, em 

particular para os trabalhadores associados ao segmento secundário, se diminuindo 

ou cessando o acesso às medidas de protecção no emprego, o que ocorre não é uma 

transferência dos sujeitos para outra esfera da protecção social que, em termos da 

formação das preferências dos empregadores poderá reforçar ainda mais essa 

imagem de “maus” trabalhadores, sem com isso reduzir as despesas do governo, 

antes alterando a sua natureza59.  

 

e) Variável “Tempo que trabalharam para a entidade patronal (meses)” 

Os efeitos da variável “tempo que trabalharam para a entidade patronal (meses)” 

revelaram-se, igualmente, estatisticamente significativos (F(2) = 157,116; p = 

0,0001; Eta2 = 0,234). A direcção das diferenças detectadas foi no sentido do perfil 

de segmentação P1 apresentar um tempo de trabalho para a entidade patronal 

anterior à situação de desemprego (em meses) inferior a ambos os outros perfis (p = 

0,0001 para ambas as comparações), e os trabalhadores do perfil de segmentação P2 

(associados ao mercado primário), a apresentarem um tempo de trabalho para a 

entidade patronal anterior à situação de desemprego (em meses) inferior ao perfil 

de segmentação P3 (p = 0,0001). 

Estes dados reforçam resultados anteriores de que segmento secundário pode não 

estar a remunerar convenientemente o capital humano ou estar a oferecer uma taxa 

de retorno mais baixa para cada unidade adicional de capital humano adquirida 

(aqui representado pela experiência adquirida no posto de trabalho), o que tende a 

encorajar práticas de turn-over de trabalhadores neste segmento. 

De seguida, confrontaram-se os perfis de segmentação com variáveis associadas à 

sua situação de desemprego dos trabalhadores, ao processo de procura de emprego 

ou face à sua relação com o Centro de Emprego. 

 

 

 

                                                 
59 Lower (2005), sugere que as políticas dirigidas aos empregos de baixos-salários deveriam focalizar-se 
na sua qualidade tanto quanto no nível de rendimento que providenciam. 
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f) Variável “1ª vez desempregado” 

Procedeu-se a uma análise crosstabs entre os perfis de segmentação do mercado e o 

facto do sujeito indicar estar pela primeira vez desempregado ou não60, tendo sido 

detectada uma associação entre as duas variáveis que é estatisticamente 

significativa embora pouco forte. Os resultados foram no sentido de apenas o perfil 

de segmentação P1 apresentar um número observado de sujeitos que não está 

desempregado pela 1ª vez superior ao esperado (225 > 168,9), sendo que esta 

diferença é bastante expressiva. Em qualquer um dos outros dois perfis de 

segmentação – caracterizados por relações empregado-empregador mais estáveis – 

o número observado de sujeitos que está desempregado pela 1ª vez é superior ao 

esperado (90 > 74,5 para o perfil de segmentação P2; 303 > 262,4 para o perfil de 

segmentação P3), o que vem ao encontro dos resultados obtidos anteriormente: são 

os trabalhadores deste segmento que experimentam maior turn-over de empregos. 

Os resultados relativos aos trabalhadores associados ao perfil 3, sugerem que 

estejam neste segmento os trabalhadores que , tendo tido uma carreira mais longa 

de vinculação a uma dada entidade empregadora, sofrerem pela falência da mesma 

ou por estratégias de despedimento colectivo. 

 

g) Variável “Número de Vezes sem Trabalhar para além da actual” 

Com base numa análise de variância univariada, verificou-se que os efeitos da 

variável “perfil de segmentação” são estatisticamente significativos (F(2) = 30,434; 

p = 0,0001; Eta2 = 0,109). A direcção das diferenças detectadas foi no sentido do 

perfil de segmentação P1 apresentar um número de vezes sem trabalhar para além 

da actual superior a ambos os outros perfis (p = 0,0001 para ambas as 

comparações). 

 

 

 

                                                 
60 Pearson Chi2 = 55,927; gl. 2; p assimp = 0,0001, coeficiente de contingência = 0,23. 
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Gráfico 24 – No. médio de vezes sem trabalhar para além da actual por 
clusters de segmentação de mercado 
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Se a instabilidade for vista como um percurso de alternância entre períodos (curtos) 

de emprego e períodos de desemprego, este resultado vem ao encontro do que foi 

discutido até ao momento sobre as características de um mercado segmentado, em 

que um dos segmentos evidencia uma maior segurança no emprego e o outro um 

maior número de transições entre emprego e ausência de emprego. 

De referir que, quando um dos objectivos de política económica consiste em reduzir 

as despesas associadas à activação de medidas de protecção social, nomeadamente, 

encorajando os desempregados a reingressar no mercado de trabalho (utilizando 

para esse efeito as mais diversas iniciativas), para ser bem sucedido tal requer que 

aqueles que encontrem trabalho permaneçam empregados por algum período de 

tempo; ou seja, a factura da segurança social não diminuirá se aqueles que 

transitam para o emprego ficarem novamente desempregados alguns meses depois. 

 

h) Variável “Meses que se encontra desempregado” 

Os efeitos da variável “perfil de segmentação” não se revelaram estatisticamente 

significativos (F(2) = 3,912; p = 0,02; Eta2 = 0,008 para uma análise de variância 
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univariada). No entanto, podemos dizer que a tendência observada foi no sentido da 

observável no seguinte gráfico, com os sujeitos associados ao perfil de segmentação 

P3 a apresentarem um número médio de meses desde que se encontram 

desempregados superior: 

 

Gráfico 25 – No. médio de meses desempregado por clusters de segmentação 
de mercado 
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i) Variável “Número de tentativas em Maio” 

Os efeitos da variável “perfil de segmentação” revelaram-se estatisticamente 

significativos (F(2) = 8,325; p = 0,0001; Eta2 = 0,017 para uma análise de variância 

univariada). A direcção das diferenças detectadas foi no sentido do perfil de 

segmentação P3 apresentar um número de tentativas em Maio inferior a ambos os 

outros perfis (p = 0,031 para o perfil de segmentação P1 e p = 0,0001 para o perfil 

de segmentação P2), sendo que o perfil de segmentação P2 (trabalhadores 

associados ao mercado primário), são os que apresentam um número médio de 

tentativas em Maio superior a qualquer dos outros dois perfis (embora a diferença 

apenas seja estatisticamente significativa face ao P3). 
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j) Variável “Motivos porque se inscreveu no Centro de Emprego” 

Neste caso, procedeu-se a uma análise crosstabs entre os perfis de segmentação do 

mercado e os motivos que os sujeitos indicaram para se terem inscrito no Centro de 

Emprego. O resultado mais expressivo para cada um dos cruzamentos é indicado 

no quadro seguinte, no qual se apresenta o valor observado face ao valor 

esperado61: 

 

Tabela 68 - Resultados Crosstabs entre Perfis de Segmentação * Motivos 
porque se inscreveu no centro de Emprego 

SITUAÇÕES P1 P2 P3 

AJUDA NA PROCURA DE EMPREGO (3)

SIM = 956 

[Pearson Chi2 = 15,199; gl =2; p assimpt = 0,001, 
coeficiente de contingência = 0,12] 

OBS. (344) > 
ESP. (336,3) 

OBS. (125) < 
ESP. (136,2) --- (1) --- 

BENEFICIAR DE SUBSÍDIO DE 
DESEMPREGO (4)

SIM = 961 

[Pearson Chi2 = 17,347; gl =2; p assimpt = 0,0001, 
coeficiente de contingência = 0,129] 

OBS. (323) < 
ESP. (338,6) --- (1) --- 

OBS. (501) > 
ESP. (485,6) 

FAZER FORMAÇÃO PROFISSIONAL (4)

SIM = 78 

[Pearson Chi2 = 4,413; gl =2; p assimpt = 0,11, 
coeficiente de contingência = 0,065] 

OBS. (36) > 
ESP. (27,5) 

OBS. (9) < 
ESP. (11,1) 

OBS. (33) < 
ESP. (39,4) 

REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL (2)

SIM = 11 

[Pearson Chi2 = 1,767; gl =2; p assimpt = 0,413, 
coeficiente de contingência = 0,041] --- (1) --- 

OBS. (3) > 
ESP. (1,6) 

OBS. (4) < 
ESP. (5,6) 

(1) Diferença entre observado e esperado não expressiva. 
(2) [Válidos = 1031; Omissos = 6; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.]; (3) [Válidos = 1032; Omissos = 5; Foram classificados 

todos os sujeitos da amostra.]; (4) [Válidos = 1033; Omissos = 4; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 

 

As associações encontradas apenas são estatisticamente significativas para as 

variáveis “ajuda na procura de emprego” e “beneficiar de SD”, sendo também não 

muito fortes. Nas restantes, os resultados apenas são apresentados como forma de 

tendência observada. 

                                                 
61 Nos casos em que não há significância estatística, uma vez que tal resulta em grande parte do reduzido 
número de respostas SIM face a algumas das categorias, optou-se ainda assim por apresentar as 
diferenças observadas, as quais devem ser interpretadas com as devidas cautelas. 
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Para a primeira variável, verifica-se que são os trabalhadores associados ao perfil de 

segmentação 1 que mais procuram o Centro de Emprego para ajuda na procura de 

emprego, por oposição aos do perfil de segmentação 2; tal pode sugerir que os 

trabalhadores percepcionam as ofertas de emprego que o Centro de Emprego pode 

mobilizar como sendo mais ajustadas para o primeiro grupo de trabalhadores e 

menos para o segundo. 

Face à variável “beneficiar de SD”, são os trabalhadores do terceiro segmento que 

manifestam mais procurarem o Centro de Emprego, o que pode estar associado à 

maior idade deste perfil de trabalhadores, à maior carreira contributiva dos mesmos 

e ao facto de ser maior do que o esperado o número de trabalhadores pela primeira 

vez desempregados e, consequentemente, pela primeira vez sem acesso a uma fonte 

de remuneração monetária. 

 

l) Variável “Situações com as quais já foi confrontado desde que se inscreveu no 

Centro de Emprego” 

Recorrendo novamente a uma análise crosstabs, procurou-se perceber o efeito do 

cruzamento entre “perfis de segmentação” * “situações com as quais os sujeitos indicaram 

já terem sido confrontados no Centro de Emprego”. Como para a variável anterior, o 

resultado mais expressivo para cada um dos cruzamentos é indicado na tabela 

seguinte (que apresenta o valor observado face ao valor esperado), sendo que se 

optou por salientar algumas células onde essa diferença foi considerada relevante, 

até do ponto de vista interpretativo. 

Refira-se que as associações encontradas apenas são estatisticamente significativas 

para a variável “sessão de esclarecimento para CPE”, sendo esta associação não 

muito forte; tendo este facto em atenção, optou-se por apresentar os restantes 

resultados como explicitação de tendências observadas: 

 

 

 

 

 - 240 - 



 

 

Tabela 69 - Resultados crosstabs entre Perfis de Segmentação * Situações 
com as quais foi confrontado no Centro de Emprego 

SITUAÇÕES P1 P2 P3 

OFERTA DE NOVO EMPREGO (2)

SIM = 182 

[Pearson Chi2 = 2,247; gl =2; p assimpt = 0,325, 
coeficiente de contingência = 0,047] 

OBS. (72) > 
ESP. (63,8) 

OBS. (22) < 
ESP. (25,9) 

OBS. (88) < 
ESP. (92,3) 

INTEGRAÇÃO NUM POC (2)

SIM = 24 

[Pearson Chi2 = 4,081; gl =2; p assimpt = 0,130, 
coeficiente de contingência = 0,063] 

OBS. (10) > 
ESP. (8,4) 

OBS. (0) < 
ESP. (3,4) 

OBS. (14) > 
ESP. (12,2) 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO PARA 
CPE (2)

SIM = 71 

[Pearson Chi2 = 27,958; gl =2; p assimpt = 0,0001, 
coeficiente de contingência = 0,164] 

OBS. (21) < 
ESP. (24,9) 

OBS. (25) > 
ESP. (10,1) 

OBS. (25) < 
ESP. (36) 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE 
AS NOVAS REGRAS DO S. D. (2)

SIM = 317 

[Pearson Chi2 = 4,059; gl =2; p assimpt = 0,131, 
coeficiente de contingência = 0,063] 

OBS. (97) < 
ESP. (111,1) --- (1) --- 

OBS. (173) > 
ESP. (160,8) 

(1) Diferença entre observado e esperado não expressiva 
(2) [Válidos = 1013; Omissos = 24; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 

 

Com base nas tendências que emergiram da análise crosstabs, verifica-se que 

nenhum trabalhador do perfil associado ao segmento primário foi confrontado com 

“integração em POC”, embora fosse de esperar que pelo menos 3 o tivessem sido; 

por outro lado, são estes trabalhadores que mais são confrontados com sessões de 

esclarecimento com vista à criação do próprio emprego. Uma outra tendência que 

se observa, é que são os trabalhadores do primeiro perfil que mais são confrontados 

com ofertas de novo emprego, cuja leitura conjunta com os dados do ponto 

anterior, reforçam a ideia de que as ofertas de emprego que o Centro de Emprego 

mobiliza estão mais ajustadas a este grupo de trabalhadores. 
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Por último, procurou-se observar se a variável “perfil de segmentação” apresentava 

diferenças significativas face à disponibilidade para aceitar ofertas de emprego 

(traduzida pelos diferentes índices de disponibilidade propostos). 

 

m) Índice de Disponibilidade Global 

Os efeitos da variável “Perfil de Segmentação” no índice de Disponibilidade Global 

não se revelaram estatisticamente significativos (F(2) = 2,083; p = 0,0125; Eta2 = 

0,004 para uma análise de variância univariada). No entanto, a tendência observada 

é a que se pode ver no seguinte gráfico, com os sujeitos associados ao perfil de 

segmentação P2 a apresentarem um índice de Disponibilidade Global superior ao 

perfil de segmentação P1, que por sua vez apresentam um índice superior ao perfil 

de segmentação P3. 

 

Gráfico 26 – Valor médio do Índice de Disponibilidade Global por clusters 
de segmentação de mercado 
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Percebendo a influência das variáveis idade e remuneração nos perfis de 

segmentação, correu-se uma análise univariada de co-variância, controlando para 
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os efeitos das variáveis referidas62. Foram detectados efeitos estatisticamente 

significativos (F(2) = 5,903; p = 0,003; Eta2 = 0,013), confirmando-se a tendência 

anteriormente observada no sentido do perfil de segmentação P2 apresentar um 

Índice de Disponibilidade Global superior ao do perfil de segmentação P1 

(p=0,002), e superior ao do perfil de segmentação P2 (p=0,013). 

 

n) Índices de Disponibilidade por Nível de Impacto 

Os efeitos da variável “Perfil de Segmentação” nos Índices de Disponibilidade por 

Nível de Impacto não foram, globalmente, estatisticamente significativos63. 

Apenas no caso do Índice de Disponibilidade de Impacto Intermédio (F(2) = 3,046; 

p = 0,048; Eta2 = 0,006), foi possível observar diferenças entre o perfil de 

segmentação P2 e o perfil de segmentação P3, com o primeiro a apresentar um 

índice de disponibilidade na presença de variáveis de impacto intermédio superior 

ao segundo (p=0,043). 

 

o) Índice de Disponibilidade por Variável Crítica 

Os efeitos da variável “Perfil de Segmentação” nos Índices de Disponibilidade por 

Variável Crítica foram aqueles que revelaram resultados mais interessantes para 

análise64, tendo sido estatisticamente significativos quando a variável crítica 

considerada foi a localização (F(2) = 21,448; p = 0,0001; Eta2 = 0,044), o tipo de 

contrato (F(2) = 4,908; p = 0,008; Eta2 = 0,01), e a área e conteúdo profissional (F(2) 

= 6,284; p = 0,002; Eta2 = 0,013): 

(a) variável crítica localização – observa-se que o perfil de segmentação P2 

(trabalhadores associados ao mercado de trabalho secundário), é aquele cujos 

trabalhadores colocam menos restrições quando está em causa o critério 

localização, revelando um índice de disponibilidade face a esta variável superior 

a ambos os outros segmentos (p=0,0001); 

                                                 
62 Variáveis usadas: grupo etário e rendimento médio mensal do agregado familiar. 
63 F(6) = 1,910; p = 0,076; Eta2 = 0,006. 
64 F(10) = 7,412; p = 0,0001; Eta2 = 0,038. 
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(b) variável crítica contrato – observa-se que o perfil de segmentação P2 é revela um 

índice de disponibilidade face a esta variável superior a ambos os outros 

segmentos, embora esta diferença apenas seja estatisticamente significativa  na 

comparação com o perfil de segmentação P3 (p=0,014); 

(c) variável crítica área e conteúdo profissional – observa-se que o perfil de 

segmentação P2 é aquele cujos trabalhadores colocam mais restrições quando 

está em causa o critério área e conteúdo profissional, revelando um índice de 

disponibilidade face a esta variável inferior ao do perfil de segmentação P2 

(p=0,001), e igualmente inferior ao do perfil de segmentação P3 (p=0,027). 

Os resultados observados parecem ir ao encontro dos argumentos que foram 

discutidos nesta secção: os trabalhadores associados ao segmento secundário (perfil 

P2), parecem não atribuir uma importância tão significativa à localização, o que 

pode decorrer quer do factor remuneração média mensal do agregado familiar mais 

elevada, quer de uma maior especialização das profissões que caracterizam este 

grupo. Da mesma forma, o facto de colocarem menos restrições quando está em 

causa a variável tipo de contrato, poderá revelar que estes sujeitos associam a uma 

entrada no mercado de trabalho através de mecanismos contratuais mais flexíveis, 

uma intenção de job matching por parte dos trabalhadores e, desta forma, 

percepcionam uma maior probabilidade de transição de uma situação flexível para 

uma relação contratual permanente, percepção esta que pode estar a ser reforçada 

pelo facto de um maior número de sujeitos neste segmento estar desempregado 

pela 1ª vez, face ao esperado. Este resultado também poderá estar associado a um 

maior retorno esperado face ao investimento em capital humano que este grupo de 

trabalhadores realizou e ao acesso a funções de maior responsabilidade que os 

parece acompanhar, tornando menos “valioso” para estes trabalhadores o factor 

estabilidade que possa decorrer de um arranjo contratual mais permanente;. 

Finalmente, a disponibilidade mais baixa deste perfil de trabalhadores quando a 

variável crítica é a área e o conteúdo profissional, parece decorrer da maior 

especialização que caracteriza estes trabalhadores; inversamente, o fraco 

investimento dos trabalhadores do segmento secundário em capital humano parece 

traduzir-se na maior disponibilidade face à variável área e conteúdo profissional. 

 



O quadro seguinte, procura fazer um resumo das características de cada um dos 

perfis analisados. Ficam por responder as seguintes questões que importaria virem 

a ser analisadas no futuro, na medida em que complementam esta análise sobre a 

segmentação do mercado de trabalho: 

- as oportunidades de formação variam com os contratos? 

- os contratos a termo certo conduzem a percursos específicos de carreira? 

- os salários são influenciados pela experiência de trabalhos a termo certo no passado? 
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 P1 – SEGMENTO SECUNDÁRIO 
“JUNIOR” 

P2 – SEGMENTO PRIMÁRIO P3 – SEGMENTO SECUNDÁRIO 
“SENIOR” 

 

 Níveis de escolaridade intermédios ou 
baixos; em funções maioritariamente de 

execução, ocupando profissões manuais ou 
de baixa especialização e com relações 

empregado-empregador flexíveis. 

Níveis de escolaridade intermédios ou 
superiores; em funções maioritariamente de 

supervisão, ocupando profissões não-
manuais ou de especialização e com relações 

empregado-empregador tendencialmente 
permanentes. 

Níveis de escolaridade intermédios ou 
baixos; em funções de maioritariamente de 
execução, ocupando profissões manuais ou 

de baixa escolaridade e com relações 
empregado-empregador permanentes. 

 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS Equilíbrio entre géneros, com as mulheres 
em maior número, jovens e adultos (30-40), a 
viverem com o agregado familiar de origem 

ou constituindo casal com filhos e com 
rendimentos médios mensais de agregado 

familiar entre 2 e 3 SMN. 

Mais masculinizado, jovens e adultos (30-
40), a viverem sozinhos ou tendo 

constituindo casal sem filhos e com 
rendimentos médios mensais de agregado 
familiar entre 3 e 5 SMN ou superiores. 

Equilíbrio entre géneros, com as mulheres 
em maior número, adultos (+40), vivendo 

em casal, com ou sem filhos e com 
rendimentos médios mensais do agregado 

familiar entre 2 e 3 SMN. 

 

PERCURSO 
PROFISSIONAL65

Menor duração (em meses) do último 
trabalho.  

------- Maior duração (em meses) do último 
trabalho. 

 

DESEMPREGO Maior número de vezes sem trabalhar. Maior representatividade de indivíduos 
desempregados pela 1ª vez. 

Maior representatividade de indivíduos 
desempregados pela 1ª vez, em períodos de 
desemprego tendencialmente mais longos. 

 

RELAÇÃO COM CE Recorrem ao CE para ajuda na procura de 
emprego e para fazer formação profissional(*) 
e são confrontados com ofertas de emprego(*) 

e integração em POCs(*). 

Maior número de tentativas de emprego 
(face ao mês de referência); recorrem ao CE 

para reorientação profissional(*) e são 
confrontados com sessões de esclarecimento 

para CPE e nunca para integração em 
POCs(*). 

Menor número de tentativas de emprego 
(face ao mês de referência); recorrem ao CE 
para beneficiar de subsídio de desemprego e 

são confrontados com sessões de 
esclarecimento sobre as novas regras do 

SD(*) e para integração em POCs(*). 

 

 ------- Apresentam o nível de disponibilidade geral 
mais elevado. 

Apresentam o nível de disponibilidade geral 
mais baixo. 

ÍNDICE DE 
DISPONIBILIDADE 

GLOBAL 

 ------- ------- ------- ÍNDÍCES POR NÍVEL DE 
IMPACTO 

 Maior disponibilidade quando está em causa 
a área ou o conteúdo profissional. 

Maior disponibilidade quando está em causa 
o critério localização ou tipo de contrato; 
maiores restrições quando está em causa a 

área ou o conteúdo profissional. 

Maiores restrições quando está em causa o 
critério localização 

ÍNDICES POR VARIÁVEIS 
CRÍTICAS 

(*) Tendência observada e ilustrativa; estes resultados e qualquer interpretação sobre os mesmos devem ter em conta a limitação que decorre dos efeitos da variável “Perfil de Segmentação” nestas variáveis não terem sido estatisticamente 

Tabela 70 - Perfis de Segmentação de Mercado 

 

significativos. 

                                                 
65 Nas variáveis relativas ao percurso profissional que iremos utilizar para a caracterização de perfis, fazem parte as variáveis de segmentação utilizadas na formação destes 
clusters (profissão – segmentação e posição hierárquica – segmentação); obviamente, não fazia sentido referi-los na caracterização deste perfil de segmentação.  
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4.2. Segmentação com base nos Critérios de Procura de Emprego 

Uma das questões que foi colocada nos inquéritos referia-se à importância atribuída 

a diferentes critérios – localização, remuneração, horário, área e conteúdo 

profissional e tipo de vínculo ou contrato – na procura de trabalho. Com base nas 

respostas obtidas, recorreu-se a análise por clusters usando o método k-means, 

procurando averiguar da existência de perfis de segmentação face a esses critérios. 

Para a nossa amostra, foram encontrados oito perfis de segmentação: 

 

Tabela 71 - Resultados Finais dos Perfis de Segmentação com base na 
importância atribuída aos critérios de procura de emprego 

 

IMPORTÂNCIA 
ATRIBUÍDA A (*) P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Localização 1 4 2 4 4 2 3 1 

Valor da remuneração 3 2 3 2 2 1 1 3 

Horário 2 2 4 5 4 4 3 4 

Área e conteúdo profissional 4 3 1 1 4 3 5 5 

Tipo de vínculo ou contrato 5 5 5 4 1 4 3 2 

Número de Indivíduos em 
cada Perfil 188 77 138 144 55 233 106 61 

% de Indivíduos em cada 
Perfil 18,7% 7,7% 13,8% 14,4% 5,5% 23,2% 10,6% 6,1% 

(*) Foi solicitado aos inquiridos para ordenar os critérios por ordem de importância atribuída na procura de 
emprego, sendo que 1 correspondia ao mais importante e 5 ao menos importante. 

[Válidos = 1027; Omissos = 10; Os valores apresentados correspondem aos centros dos clusters; Foi classificada 
97,6% da amostra.] 

 

Na interpretação dos segmentos, socorremo-nos das análises às entrevistas para 

associar alguns dos critérios à dimensão da gestão de vida e outros à dimensão da 

gestão da carreira. 
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Numa primeira análise aos perfis encontrados, observa-se que: 

 é ao critério “tipo de vínculo ou contrato” que mais vezes é atribuída a 

importância 5 (importância mais baixa), seguido do critério “área e conteúdo 

profissional”; 

 os únicos critérios aos quais nunca é atribuída a importância 5 são 

“localização” e “valor da remuneração”; 

 o critério “valor da remuneração” é o que apresenta o nível mais elevado 

para o seu grau de importância mais baixo (nunca lhe é atribuída uma 

importância inferior a 3)66. 

Esta análise simples sugere-nos uma tendência ao nível das características dos 

diferentes perfis, que será investigada de seguida: que a dimensão de gestão de vida 

é a dimensão predominante nos perfis de desempregados do CE de Vila Nova de 

Gaia. A apresentação dos resultados segue uma estrutura muito semelhante à que 

foi adoptada para os perfis de segmentação anteriores. 

 

a) Variável “Sexo” 

Com base na análise crosstabs entre as variáveis Perfis de Segmentação por Importância 

Atribuída aos Critérios de Procura * Sexo, foi detectada uma associação 

estatisticamente significativa entre as duas variáveis, sendo que esta associação é 

relativamente forte67. O quadro seguinte apresenta para cada um dos perfis, as 

diferenças mais expressivas entre observado e esperado por género: 

 

 

 

 
                                                 
66 Esta transversalidade observada na importância atribuída ao critério “valor da remuneração”, sugere-
nos que este poderá não ser muito forte para explicar diferenças entre os grupos; assim, quando num 
perfil não lhe foi atribuída a importância mais elevada, tal interpretado como um ampliador da 
importância atribuída aos outros critérios que o antecedem na ordem de importância. 
67 Pearson Chi2 = 88,544; gl. 7; p assimp = 0,0001, coeficiente de contingência = 0,285. 
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Tabela 72 - Crosstabs entre Perfis de Segmentação por Importância 
Atribuída aos Critérios de Procura * Sexo 

PERFIS (CRITÉRIO MAIS 
IMPORTANTE) MASCULINO FEMININO 

P2 Localização(1) + Horário(2) OBS. (34) < ESP. (82,2) OBS. (154) > ESP. (105,8) 

P3 Remuneração(2) + Horário(2)

(1) Tendência observada no sentido do perfil agrupar mais homens 
do que o esperado 

P4 

Área e Conteúdo 
Profissional(1) + 
Localização(2)

(1) Tendência observada no sentido do perfil agrupar mais homens 
do que o esperado 

P5 

Área e Conteúdo 
Profissional(1) + 
Remuneração(2) OBS. (93) > ESP. (62,9) OBS. (51) < ESP. (81,1) 

P6 

Tipo de vínculo ou contrato 
de trabalho(1) + 
Remuneração(2) OBS. (30) > ESP. (24) OBS. (25) < ESP. (31) 

P7 
Remuneração(1) + 
Localização(2) OBS. (124) > ESP. (101,9) OBS. (109) < ESP. (131,1) 

P8 

Remuneração(1) + 
Localização, Horário e 
Tipo de vínculo ou contrato 
de trabalho(3)

(1) Tendência observada no sentido do perfil agrupar mais 
mulheres do que o esperado 

P9 

Localização(1) + Tipo de 
vínculo ou contrato de 
trabalho(2)

(1) Tendência observada no sentido do perfil não apresentar 
diferenças entre o observado e o esperado 

OBS. 438 564 

ESP. 438,0 564,0 

TOTAL % no cluster 43,7% 56,3% 

[Válidos = 1036; Omissos = 1; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 

(1) Diferença entre observado e esperado não expressiva. 

 

Da análise dos dados apresentados na tabela, observa-se a presença de duas 

tendências mais expressivas: 

 sempre que “a área e conteúdo profissional” é o critério mais importante 

para os sujeitos de um dado perfil, este caracteriza-se por ser constituído 

por mais homens face ao esperado; 

 sempre que um cluster apresenta um número de mulheres observado 

superior ao esperado, o critério “localização” está presente como um dos 

mais importantes na procura de emprego. 
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Estes resultados sugerem a existência de uma desigualdade de género face aos 

critérios que medeiam a procura de emprego por parte dos sujeitos, no sentido das 

mulheres aparecerem mais associadas a uma dimensão de gestão de vida68. 

 

b) Variáveis “Grupo etário”, “Nível de escolaridade” e “Rendimento médio mensal 

do agregado familiar” 

Com base numa análise de variância multivariada69, os efeitos da variável “perfil de 

segmentação por importância atribuída aos critérios de procura” revelaram-se 

estatisticamente significativos em qualquer uma das variáveis: “Grupo etário” (F(7) 

= 1,817; p = 0,081; Eta2 = 0,014), “Nível de escolaridade” (F(7) = 10,381; p = 0,0001; 

Eta2 = 0,073), e “Rendimento médio mensal do agregado familiar” (F(7) = 2,951; p 

= 0,005; Eta2 = 0,022). No “nível de escolaridade, a direcção das diferenças 

detectadas foi no sentido do perfil de segmentação P4 diferente de todos os outros 

perfis, com excepção do P5 e do P670, e o perfil de segmentação P5 diferentes de 

todos os outros, com excepção de P4 e P671. No “rendimento médio mensal do 

agregado familiar”, as diferenças detectadas foram no sentido do perfil de 

segmentação P2 menor que o P5 (p= 0,002). 

Com base nas médias estimadas para cada perfil de segmentação72, construiu-se um 

eixo de ordenação multivariado, como forma de visualização das tendências 

observadas. 

Com base nesse esquema, foi possível que observar que os perfis que agrupam os 

sujeitos com uma idade média mais baixa, também são aqueles que, 

tendencialmente, se caracterizam por possuir um nível de escolaridade maior e 

pertencerem a um agregado familiar com um rendimento médio mensal mais 

elevado. Destes, o P5 e o P4 atribuem maior importância ao critério “área e 

conteúdo profissional” e o P6 ao “tipo de vínculo”. O P7, sendo um dos grupos com 

                                                 
68 Ver a este propósito os Contributos da Nova Sociologia Económica, neste documento. 
69 Foi utilizado o método Traço de Pillai. F(21) = 4,239, p = 0,0001, Eta2 = 0,031. 
70 P4 > P2 (p = 0,0001), P4 > P3 (p = 0,027), P4 > P7 (p = 0,0001), P4 > P8 (p = 0,0001), P4 > P9 (p = 
0,002). 
71 P5 > P2 (p = 0,0001), P5 > P3 (p = 0,005), P5 > P7 (p = 0,0001), P5 > P8 (p = 0,0001), P5 > P9 (p = 
0,0001). 
72 Dada a associação inversa entre “grupo etário” e “nível de escolaridade” e a associação directa entre 
“nível de escolaridade” e “rendimento”, optou-se por inverter o eixo de ordenação para estas duas 
variáveis 
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uma média de idades mais baixa e rendimento superior, mas que no nível de 

escolaridade deixa de pertencer aos 4 primeiros, atribui uma maior importância ao 

critério “remuneração”. 

 

Figura 5 -  Eixo de ordenação das variáveis “Grupo etário”, “Nível de 
Escolaridade” e “Rendimento médio mensal do agregado familiar” por 

clusters de segmentação 

  

(-) P6 P7 P5 P4 P8 P3 P2 P9 (+) 

2,884 2,946  

(+) P5 P4 P6 P3 P7 P2 P9 P8 (-) 
Nível de 

laridade74  2,756 2,675 2,308 2,074 2,041 1,909 1,875 1,816  

(+) P5 P4 P7 P6 P3 P8 P9 P2 (-) 

Rendimento75  2,793 2,595 2,550 2,519 2,397 2,388 2,339 2,326  

 

 

Para os perfis que agrupam os sujeitos com maior idade, menor escolaridade e 

menor rendimento, P2 e P9 atribuem maior importância ao critério “localização”, e 

o P8 ao critério remuneração. O P3, que face ao nível de escolaridade, aparece nos 4 

primeiros perfis com maior nível, atribui maior importância, simultaneamente, aos 

critérios “remuneração” e “horário”. 

 

c) Variável “Tipo de Família”

Grupo etário73  2,481 2,727 2,793 2,802 2,816 2,826 

esco

 

Com base na análise crosstabs entre as variáveis Perfis de Segmentação por Importância 

Atribuída aos Critérios de Procura * Tipo de Família76, não foi detectada uma 

                                                 
73 Codificação do Grupo etário: 1 = < 25 anos; 2 = 25 – 34 anos; 3 = 35 a 54 anos; 4 = 55 e + anos. 
74 Codificação do Nível de Escolaridade: 1 = 1º Ciclo EB; 2 = 2º Ciclo EB; 3 = 3º Ciclo EB; 4 = Ensino 
Secundário; 5 = Ensino Superior. 
75 Codificação do Rendimento Médio Mensal do Agregado Familiar: 1 = até 1 SMN; 2 = 1 a 2 SMN; 3 = 
2 a 3 SMN; 4 = 3 a 4 SMN; 5 = 4 a 5 SMN; 6 = 5 SMN ou superior. 
76 Pearson Chi2 = 54,18; gl = 42; p assimpt = 0,099, coeficiente de contingência = 0,227.. 



associação estatisticamente significativa entre as duas variáveis77. Assim, o que 

apresentamos no quadro seguinte são as tendências observadas para cada um dos 

perfis de segmentação, tendo-se para tal seleccionado os desvios entre observado e 

esperado mais expressivos: 

 

Tabela 73 - Crosstabs entre Perfis de Segmentação por Importância 
Atribuída aos Critérios de Procura * Tipo de Família 

PERFIS (com indicação dos 
CRITÉRIOS MAIS 
IMPORTANTE) 

OBS. > ESP. 

(TENDÊNCIAS OBSERVADAS) 

P2 Localização(1) + Horário(2)

+ casais (de direito ou de facto) com filhos (90 > 81,7) 

+ casais com filhos e outros familiares ou não familiares (16 > 12,4) 

+ famílias monoparentais (25 > 15,6) 

P3 Remuneração(2) + Horário(2)

+ casais (de direito ou de facto) sem filhos (17 > 14,4) 

+ casais com filhos e outros familiares ou não familiares (8 > 5,1) 

+ casais sem filhos e outros familiares ou não familiares (3 > 1,8) 

P4 
Área e Conteúdo Profissional(1) 
+ Localização(2)

+ casais (de direito ou de facto) sem filhos (28 > 25,8) 

+ a viverem com o agregado familiar de origem (26 > 19,2) 

P5 
Área e Conteúdo Profissional(1) 
+ Remuneração(2)

+ casais (de direito ou de facto) sem filhos (28 > 25,8) 

+ casais (de direito ou de facto) com filhos (66 > 65,6) 

+ a viverem sozinhos ou com outros familiares (15 > 9,8) 

P6 
Tipo de vínculo ou contrato de 
trabalho(1) + Remuneração(2) + a viverem com o agregado familiar de origem (13 > 7,6) 

P7 Remuneração(1) + Localização(2)

+ casais (de direito ou de facto) sem filhos (46 > 43,5) 

+ casais com filhos e outros familiares ou não familiares (18 > 15,4) 

P8 

Remuneração(1) + Localização, 
Horário e Tipo de vínculo ou 
contrato de trabalho(3) + casais (de direito ou de facto) sem filhos (23 > 19,6) 

P9 

Localização(1) + Tipo de 
vínculo ou contrato de 
trabalho(2) + casais (de direito ou de facto) com filhos (33 > 26,5) 

[Válidos = 1001; Omissos = 36; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 

 

 

A principal regularidade observada prende-se com o facto de que, sempre que num 

perfil, os sujeitos que vivem em casal com filhos ou que constituem família 

monoparental são em número superior ao esperado, o critério “localização” surge 

como o mais importante ou um dos mais importantes (excepção para o P5, que é 

                                                 
77 O que pode ser, em grande parte, resultado dos graus de liberdade envolvidos neste teste. 
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também o perfil de maior escolaridade média e com o rendimento médio mensal do 

agregado familiar superior). 

 

d) Variável “Tempo que trabalharam para a entidade patronal (meses)” 

Os efeitos da variável “perfil de segmentação por importância atribuída aos 

critérios de procura” no “tempo que trabalharam para a entidade patronal (meses)” 

não se revelaram estatisticamente significativos (F(7) = 2,086; p = 0,043; Eta2 = 

0,015 com base numa análise de variância univariada). No entanto, observa-se que o 

perfil que apresenta tendencialmente um tempo menor de trabalho para a última 

entidade patronal é o P6 (o que pode ser explicado pelo facto de este ser o perfil 

mais jovem), e os que apresentam um tempo de trabalho maior são os perfis P2, P4 

e P8: 

 

Gráfico 27 - Tempo médio de trabalho para a última entidade patronal por 
clusters de segmentação 

Cluster importância do horário, remuneração, localização, contrato e actividade 
profissional
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Tipo de vínculo 
ou contrato (+ 
Remuneração) 



 

e) Variáveis de segmentação do mercado de trabalho: “Última profissão”, “Posição 

hierárquica no último emprego” e “Qualidade do vínculo contratual” 

Com base numa análise de variância multivariada78, os efeitos da variável “perfil de 

segmentação por importância atribuída aos critérios de procura” revelaram-se 

estatisticamente significativos nas seguintes variáveis: “posição hierárquica – 

segmentação” (F(7) = 9,567; p = 0,0001; Eta2 = 0,072), e “profissão anterior – 

segmentação” (F(7) = 19,055; p = 0,0001; Eta2 = 0,063). 

Na “posição hierárquica – segmentação”, as diferenças detectadas foram no sentido 

do perfil de segmentação P5 diferente de todos os outros perfis, com excepção do 

P679; na “profissão anterior – segmentação” o sentido das diferenças detectadas foi 

para P4 menor que P2 (p = 0,001) e P5 diferente de todos os outros, com excepção 

de P6 e P780. No “rendimento médio mensal do agregado familiar”, as diferenças 

detectadas foram no sentido do perfil de segmentação P2 menor que o P5 (p= 

0,002). 

Os gráficos seguintes procuram ilustrar os efeitos da variável “perfil de 

segmentação por importância atribuída aos critérios de procura” nas seguintes 

variáveis: “posição hierárquica – segmentação”, “profissão anterior – segmentação” 

e “qualidade do vínculo contratual – segmentação”81: 

 

 

 

 

 

 
                                                 
78 Foi utilizado o método Traço de Pillai. F(21) =4,35, p = 0,0001, Eta2 = 0,034. 
79 P5 < P2 (p = 0,0001), P5 < P3 (p = 0,0001), P5 < P4 (p = 0,001), P5 < P7 (p = 0,0001), P5 < P8 (p = 
0,0001), P5 < P9 (p = 0,015). 
80 P5 < P2 (p = 0,0001), P5 < P3 (p = 0,001), P5 < P7 (p = 0,0001), P5 < P8 (p = 0,005), P5 < P9 (p = 
0,005). 
81 Ver página 227 para Matriz de Segmentação. 
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Gráfico 28 - Valor médio da Posição hierárquica (segmentação) por clusters 
de segmentação 

Cluster importância do horário, remuneração, localização, contrato e actividade 
profissional
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Gráfico 29 - Valor médio da Profissão anterior (segmentação) por clusters de 
segmentação 
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Gráfico 30 - Valor médio da Situação face ao emprego (segmentação) por 
clusters de segmentação 

Cluster importância do horário,  
432
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Procurou-se de seguida, confrontar os perfis de segmentação com variáveis 

associadas à sua situação de desemprego, a sua procura de emprego ou face à sua 

relação com o Centro de Emprego. 

 

f) Variável “1ª vez desempregado” 

Procedeu-se a uma análise crosstabs entre os “perfis de segmentação com base na 

importância atribuída aos critérios de procura" e o facto do sujeito indicar estar 

pela primeira vez desempregado ou não: foi detectada uma associação 

estatisticamente significativa entre as duas variáveis, sendo que esta associação é 

fraca82. Os perfis para os quais o observado foi diferente do esperado e o sentido 

                                                 
82 Pearson Chi2 = 15,071; gl. 7; p assimp = 0,035, coeficiente de contingência = 0,124. 
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dessa diferença, apresenta-se a seguir: P2 (104 > 93,9), P4 (84 > 69,1), P5 (68 < 

72,6), P6 (20 < 26,4) e o P7 (102 < 111,7). 

 

g) Variável “Número de Vezes sem Trabalhar para além da actual” 

Com base numa análise de variância univariada, observa-se que os efeitos da 

variável “perfis de segmentação com base na importância atribuída aos critérios de 

procura” são estatisticamente significativos (F(2) = 2,432; p = 0,018; Eta2 = 0,017). 

No entanto, na comparação entre pares, não foi possível encontrar diferenças 

estatisticamente significativas. O gráfico seguinte ilustra essa situação, servindo 

para apresentar as tendências das diferenças entre os perfis:  

 

Gráfico 31 - No. médio de vezes sem trabalhar para além da actual por 
clusters de segmentação 

Cluster importância do horário, remuneração, localização, contrato e actividade 
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h) Variável “Meses que se encontra desempregado” 

Observa-se que os efeitos da variável “perfis de segmentação com base na 

importância atribuída aos critérios de procura” são estatisticamente significativos 

Área profissional 
e conteúdo (+ 
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(F(7) = 3,871; p = 0,0001; Eta2 = 0,027). A direcção das diferenças detectadas foi no 

sentido do perfil de segmentação 2 apresentar uma duração em meses da sua 

situação de desemprego superior ao perfil 5 (p = 0,005), e ao perfil 7: 

 

 

Gráfico 32 - No. médio de meses desempregado por clusters de segmentação 

Cluster importância do horário, remuneração, localização, contrato e actividade 
profissional
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i) Variável “Número de tentativas em Maio” 

Os efeitos da variável “perfis de segmentação com base na importância atribuída 

aos critérios de procura” não se revelaram estatisticamente significativos (F(7) = 

1,557; p = 0,145; Eta2 = 0,011 para uma análise de variância univariada). O gráfico 

seguinte construído com base nas médias estimadas para cada perfil, confirma a 

tendência para a não existência de diferenças significativas entre aqueles, sendo que 

o único perfil que aparenta ter realizado um maior número de tentativas é o P6: 
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Gráfico 33 - No. médio de tentativas de procura de emprego (Maio, 2007) - 
segmentada por clusters de segmentação 

Cluster importância do horário, remuneração, localização, contrato e actividade 
profissional
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j) Variável “Motivos porque se inscreveu no Centro de Emprego” 

Os resultados da análise crosstabs entre os “perfis de segmentação com base na 

importância atribuída aos critérios de procura” e os motivos que os sujeitos 

indicaram para se terem inscrito no Centro de Emprego, não se revelaram 

estatisticamente significativas. 

 

l) Variável “Situações com as quais já foi confrontado desde que se inscreveu no 

Centro de Emprego” 

Os resultados da análise crosstabs entre os perfis de segmentação com base na 

importância atribuída aos critérios de procura e os motivos que os sujeitos 

indicaram para se terem inscrito no Centro de Emprego, revelaram-se 

estatisticamente significativas para “Integração num POC” e “Sessão de 

esclarecimento sobre as novas regras do SD”, embora esta associação não seja 

muito forte para qualquer uma das variáveis. Para estes casos, indica-se os desvios 

mais expressivos entre o observado e o esperado, quer num ou outro sentido: 

 

Tipo de vínculo 
ou contrato + 
Remuneração 



Tabela 74 - Resultados Crosstabs entre Perfis de segmentação com base na 
importância atribuída aos critérios de procura * Situações com as quais foi 

confrontado no Centro de Emprego 

SITUAÇÕES OBS > ESP OBS < ESP 

INTEGRAÇÃO NUM POC (1)

SIM = 24 

[Pearson Chi2 = 16,271; gl =7; p assimpt = 0,023, 
coeficiente de contingência = 0,123] 

P2 (9 > 4,6) 

P3 (5 > 1,8) 

P5 (1 < 3,4) 

P6 (0 < 1,3) 

P8 (0 < 2,6) 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE 
AS NOVAS REGRAS DO SD (1)

SIM = 317 

[Pearson Chi2 = 30,351; gl =7; p assimpt = 0,0001, 
coeficiente de contingência = 0,173] P7 (100 > 72,9) 

P3 (16 < 23,1) 

P4 (33 < 42,2) 

P8 (20 < 33) 
(1)  [Válidos = 1012; Omissos = 25; Foram classificados todos os sujeitos da amostra.] 

 

Por último, procurou-se observar se a variável “perfil de segmentação com base na 

importância atribuída aos critérios de procura” apresentava diferenças significativas 

face à disponibilidade para aceitar ofertas de emprego (traduzida pelos diferentes 

índices de disponibilidade propostos). Os resultados serão discutidos no final, 

depois de apresentadas as características dos perfis. 

 

m) Índice de Disponibilidade Global 

Os efeitos da variável “perfil de segmentação com base na importância atribuída aos 

critérios de procura” foram estatisticamente significativos (F(7) = 4,044; p = 0,0001; 

Eta2 = 0,03 numa análise de variância univariada). As diferenças observadas foram 

no sentido dos trabalhadores associados ao perfil 7 terem uma menor 

disponibilidade global face aos do perfil 4 (p = 0,02) e aos do perfil 5 (p = 0,043), e 

os trabalhadores do perfil 8 a terem menor disponibilidade geral que os do perfil 4 

(p = 0,05): 
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Gráfico 34 - Valor médio do Índice de Disponibilidade Global por clusters de 
segmentação 

Cluster impor  localização, contrato e actividade 
987432
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Os efeitos da variável “perfil de segmenta

critérios de procura” foram globalment

entanto, apenas no caso do Índice de 

= 6,643; p = 0,0001; Eta

diferenças entre os perfis. 

Na variável “Índice de Impacto Intermé

ção com base na importância atribuída aos 

e estatisticamente significativos (F(21) = 

3,829; p = 0,0001; Eta2 = 0,029 para uma análise de variância multivariada). No 

Disponibilidade de Impacto Intermédio (F(2) 
2 = 0,049) e no caso do Índice de Disponibilidade de 

Impacto Elevado (F(7) = 2,888; p = 0,005; Eta2 = 0,022), foi possível observar 

dio”, as diferenças foram observadas no 

sentido de P2 apresentar uma disponibilidade menor que P4 (p = 0,0001), que P5 (p 

= 0,0001) ou que P6 (p = 0,015); P7 menor que P4 (p = 0,009) ou que P5 (p = 

0,004), e P8 menor que P4 (p = 0,024) ou que P5 (p = 0,013). 

Na variável “Índice de Impacto Elevado”, as diferenças foram observadas no 

sentido de P7 apresentar uma disponibilidade menor que P4 (p = 0,027). 

 

Área e conteúdo 
profissional + 
Localização 

Remuneração + 
Localização 

Remuneração + 
Localização e 
Horário 
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o) Índice de Disponibilidade por Variável Crítica 

Os efeitos da variável “perfil de segmentação com base na importância atribuída aos 

critérios de procura” foram globalmente estatisticamente significativos (F(35) = 6; 

p = 0,0001; Eta2 = 0,044 para uma análise de variância multivariada). Mais uma vez, 

estes efeitos foram aqueles que revelaram resultados mais interessantes para 

análise, tendo-se revelado estatisticamente significativos para todas as variáveis 

críticas: localização (F(7) = 11,766; p = 0,0001; Eta2 = 0,083), remuneração (F(7) = 

6,774; p = 0,0001; Eta2 = 0,05), horário (F(7) = 8,527; p = 0,0001; Eta2 = 0,062), tipo 

de vínculo ou contrato (F(7) = 2,369; p = 0,021; Eta2 = 0,018), e área ou conteúdo 

profissional (F(7) = 2,292; p = 0,026; Eta2 = 0,017). Os resultados para as 

comparações entre pares são apresentados no L. 

(a) variável crítica localização – observa-se que o perfil P2 é aquele cujos 

trabalhadores colocam mais restrições, sendo esta diferença estatisticamente 

significativa na comparação com todos os restantes, com excepção de P8 e P9; 

por oposição, o perfil P5 é aquele cujos trabalhadores revelam uma maior 

disponibilidade, a qual é estatisticamente significativa na comparação com 

todos os restantes, com excepção de P3 e P6; P6 apresenta uma maior 

disponibilidade face aos outros perfis (com excepção de P5), sendo esta 

diferença estatisticamente significativa na comparação com P8; 

(b) variável crítica remuneração – observa-se que o perfil de segmentação P2 

apresenta maior disponibilidade face aos outros perfis, com a excepção de P4, 

sendo esta diferença estatisticamente significativa na comparação com P7 e P8; 

de facto, é o P4 que apresenta uma maior disponibilidade face a todos os perfis, 

sendo a diferença estatisticamente significativa na comparação com P3, P7 e 

P8; de referir que o P8 é o perfil que apresenta maiores restrições quando a 

variável crítica é a remuneração; 

(c) variável crítica horário –o perfil P2 é aquele cujos trabalhadores colocam mais 

restrições quando está em causa o critério localização, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa na comparação com os outros perfis, com a 

excepção de P3; P6 é aquele cujos trabalhadores apresentam maior 
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disponibilidade, embora esta diferença apenas seja estatisticamente 

significativa na comparação com o P7; 

(d) variável crítica tipo de vínculo ou contrato – P5 revela-se o mais disponível e P8 o 

menos disponível, sendo esta diferença estatisticamente significativa  na 

comparação entre ambos; 

(e) variável crítica área e conteúdo profissional – P5 revela-se, face a esta variável 

crítica, o menos disponível e P2 o mais disponível, sendo esta diferença 

estatisticamente significativa  na comparação entre ambos;. 

 

Com base nas características observadas para cada perfil, elaborou-se uma proposta 

de segmentação que é apresentada a seguir: 

 



 

Tabela 75 - Perfis de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios de procura 

 

 

 P2 – GESTÃO DA VIDA P3 – GESTÃO DE VIDA CONDICIONADA  

 Variáveis críticas na procura de emprego: 

LOCALIZAÇÃO (1)

HORÁRIO (2)

Variáveis críticas na procura de emprego: 

REMUNERAÇÃO (2)

HORÁRIO (2)

 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS Composto por bastante mais mulheres, adultos (40 – 55 e mais), com 
baixas escolaridades, constituindo casal com filhos ou em família 

monoparental (*) e com os rendimentos médios mensais de agregado 
familiar mais baixos. 

Tendencialmente composto por mais homens, adultos (40-50), com 
escolaridades ao nível do ensino básico e com rendimentos médios 

mensais de agregado familiar entre 2 e 3 SMN. 

 

PERCURSO 
PROFISSIONAL 

Maior duração (em meses) do último trabalho (*), ocupando funções 
de executante, em profissões manuais ou de baixa especialização. 

Ocupam funções de executantes em profissões manuais ou de baixa 
especialização. 

 

DESEMPREGO A 1ª vez desempregado surge em maior número face ao esperado, Maior representatividade de indivíduos desempregados pela 1ª vez.  

número inferior face ao esperado. 

 

 

 ------- 
IMPACTO 

 Apresenta a menor disponibilidade quando a variável crítica é 
localização ou o horário, sendo mais disponível quando está em causa 
a remuneração ou a área e conteúdo profissional, sendo neste caso o 

mais disponível. 

Maior disponibilidade quando está em causa o critério localização, 
apresentando mais restrições face ao critério horário. 

ÍNDICES POR VARIÁVEIS 
CRÍTICAS 

(*) Tendência observada e ilustrativa; estes resultados e qualquer interpretação sobre os mesmos devem ter em conta a limitação que decorre dos efeitos da variável “Perfil de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios 

de procura” nestas variáveis não terem sido estatisticamente significativos. 

Menor disponibilidade geral. Menor disponibilidade geral. ÍNDICE DE 
DISPONIBILIDADE 

GLOBAL 

------- ÍNDÍCES POR NÍVEL DE 

sendo tendencialmente os trabalhadores que menos vezes estiveram 
sem trabalhar e estão há mais meses desempregado. 

RELAÇÃO COM CE São confrontados com integração em POCs num número superior 
face ao esperado. 

São confrontados com integração em POCs num número superior 
face ao esperado e com sessões de esclarecimento sobre SD num 
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Tabela 75 - Perfis de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios de procura - continuação 

 

 

 P4 – GESTÃO DE CARREIRA CONDICIONADA P5 – GESTÃO DE CARREIRA PRIMÁRIO  

 Variáveis críticas na procura de emprego: 

ÁREA E CONTEÚDO PROFISSIONAL (1)

LOCALIZAÇÃO (2)

Variáveis críticas na procura de emprego: 

ÁREA E CONTEÚDO PROFISSIONAL (1)

REMUNERAÇÃO (2)

 

Composto por bastante mais homens que mulheres, adultos (40-45), 
a viverem sozinhos ou tendo constituindo casal sem filhos (*) e 

apresentando os rendimentos médios mensais de agregado familiar 
mais elevados. 

 

Maior duração (em meses) do último trabalho (*), exercendo funções Exercem funções de supervisão em profissões não manuais ou de  

sendo tendencialmente os trabalhadores que menos vezes estiveram 
sem trabalhar. 

sendo dos trabalhadores que estão há menos meses sem trabalhar. 
 

RELAÇÃO COM CE São confrontados com sessões de esclarecimento sobre SD num 
número inferior face ao esperado. 

São confrontados com integração em POCs num número inferior 
face ao esperado. 

 

 Maior disponibilidade geral. Maior disponibilidade geral. ÍNDICE DE 
DISPONIBILIDADE 

GLOBAL 

 Menor disponibilidade quando estão em causa variáveis de impacto 
elevado. 

__________ ÍNDÍCES POR NÍVEL DE 
IMPACTO 

 Maior disponibilidade face à remuneração. Maior disponibilidade face à localização e ao vínculo contratual ou 
tipo de contrato, sendo neste caso o mais disponível; é o que 

apresenta maiores restrições quando está em causa a área ou o 
conteúdo profissional. 

ÍNDICES POR VARIÁVEIS 
CRÍTICAS 

(*) Tendência observada e ilustrativa; estes resultados e qualquer interpretação sobre os mesmos devem ter em conta a limitação que decorre dos efeitos da variável “Perfil de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios 

de procura” nestas variáveis não terem sido estatisticamente significativos. 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS Tendencialmente mais homens que mulheres, adultos (40-45), com 
escolaridades entre o ensino básico e secundário, a viverem com o 
agregado familiar de origem ou constituindo casal com filhos (*) e 
com rendimentos médios mensais de agregado familiar entre 2 e 4 

SMN, sendo o segundo perfil com rendimentos mais elevados. 

PERCURSO 
PROFISSIONAL de executante em profissões manuais e de baixa especialização ou 

especialização intermédia. 
especialização. 

DESEMPREGO A 1ª vez desempregado surge em maior número face ao esperado A 1ª vez desempregado surge em menor número face ao esperado, 
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Tabela 75 - Perfis de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios de procura - continuação 

 

 

 P6 – GESTÃO DE PRÉ-CARREIRA P7 – GESTÃO DE CARREIRA SECUNDÁRIO  

 Variáveis críticas na procura de emprego: 

TIPO DE VÍNCULO OU CONTRATO (1)

REMUNERAÇÃO (2)

Variáveis críticas na procura de emprego: 

REMUNERAÇÃO (1)

LOCALIZAÇÃO (2)

 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS Tendencialmente mais homens, sendo o perfil mais jovem (30-40), 
com escolaridades entre o ensino básico e o secundário, a viverem 
com o agregado familiar de origem (*) e com rendimentos médios 

mensais de agregado familiar entre 2 e 3 SMN. 

Mais masculinizado, jovens e adultos (30-40), com escolaridades ao 
nível do ensino básico, tendo constituindo casal sem filhos ou com 

filhos e outros familiares ou não (*) e com rendimentos médios 
mensais de agregado familiar entre 2 e 3 SMN.. 

 

PERCURSO 
PROFISSIONAL 

Menor duração (em meses) do último trabalho (*), exercendo funções 
de nível intermédio em profissões manuais e de baixa especialização 

ou especialização intermédia. 

Exercem funções de execução ou de nível intermédio em profissões 
manuais e de baixa especialização. 

 

DESEMPREGO A 1ª vez desempregado surge em menor número face ao esperado, 
sendo dos trabalhadores que estão há menos meses sem trabalhar; 
são aqueles que tendencialmente apresentam um maior número de 

tentativas no mês de referência (*). 

A 1ª vez desempregado surge em menor número face ao esperado, 
sendo dos trabalhadores que estão há menos meses sem trabalhar. 

 

RELAÇÃO COM CE São confrontados com integração em POCs num número inferior 
face ao esperado. 

São confrontados com sessões de esclarecimento sobre SD num 
número inferior face ao esperado. 

 

 Apresentam o nível de disponibilidade geral mais elevado. Menor disponibilidade geral. ÍNDICE DE 
DISPONIBILIDADE 

GLOBAL 

 

 

(*) Tendência observada e ilustrativa; estes resultados e qualquer interpretação sobre os mesmos devem ter em conta a limitação que decorre dos efeitos da variável “Perfil de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios 

de procura” nestas variáveis não terem sido estatisticamente significativos. 

______ Maior disponibilidade quando estão em causa variáveis de impacto 
intermédio. 

ÍNDÍCES POR NÍVEL DE 
IMPACTO 

Maior disponibilidade face à localização e horário. Menor disponibilidade quando está em causa a área ou o conteúdo 
profissional. 

ÍNDICES POR VARIÁVEIS 
CRÍTICAS 
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Tabela 75 - Perfis de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios de procura - continuação 

 

 

 P8 – GESTÃO FINANCEIRA P9 – GESTÃO DE FINAL DE CARREIRA  

 Variáveis críticas na procura de emprego: 

REMUNERAÇÃO (1)

LOCALIZAÇÃO + HORÁRIO + TIPO DE VÍNCULO OU 
CONTRATO(3)

Variáveis críticas na procura de emprego: 

LOCALIZAÇÃO (1)

TIPO DE VÍNCULO OU CONTRATO (2)

 

SÓCIO-DEMOGRÁFICAS Tendencialmente mais mulheres, adultos (40-50), sendo o menos 
escolarizado e a viverem em casal sem filhos (*) com rendimentos 

médios mensais de agregado familiar entre 2 e 3 SMN. 

Equilíbrio entre géneros, sendo o perfil mais velho (40-55 e mais), 
com baixas escolaridades e a viverem em casal com filhos (*) e com 

rendimentos médios mensais de agregado familiar entre 2 e 3 SMN. 

 

PERCURSO 
PROFISSIONAL 

Menor duração (em meses) do último trabalho (*), exercendo funções 
de execução em profissões manuais e de baixa especialização. 

Exercem funções de execução em profissões manuais e de baixa 
especialização. 

 

DESEMPREGO Maior número de vezes sem trabalhar. Maior representatividade de indivíduos desempregados pela 1ª vez, 
sendo dos trabalhadores que estão há mais tempo sem trabalhar. 

 

RELAÇÃO COM CE São confrontados com integração em POCs num número inferior 
face ao esperado e com sessões de esclarecimento sobre SD num 

número inferior face ao esperado. 

-------  

 Apresentam o nível de disponibilidade geral mais baixo. ------- ÍNDICE DE 
DISPONIBILIDADE 

GLOBAL 

 ------- 

 

(*) Tendência observada e ilustrativa; estes resultados e qualquer interpretação sobre os mesmos devem ter em conta a limitação que decorre dos efeitos da variável “Perfil de Segmentação com base na importância atribuída aos critérios 

de procura” nestas variáveis não terem sido estatisticamente significativos. 

------- ÍNDÍCES POR NÍVEL DE 
IMPACTO 

Maiores restrições face à localização, remuneração ou vínculo 
contratual e tipo de contrato, sendo neste caso o menos disponível. 

Menor disponibilidade face ao critério localização. ÍNDICES POR VARIÁVEIS 
CRÍTICAS 
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Apresentação dos perfis de segmentação com base na importância atribuída aos 

critérios de procura: 

P1 GESTÃO DE VIDA – é o perfil orientado por critérios como a localização e o 

horário, o que resulta em grande parte de três características dos sujeitos que 

compõem este perfil: maioritariamente são mulheres, com filhos e apresentando 

baixos níveis de escolaridade; a dimensão de carreira não está presente, o que é 

sugerido pelo facto de este ser o perfil que coloca menos restrições quando a 

variável crítica é a área ou o conteúdo profissional; a orientação para a 

dimensão da gestão de vida poderá também estar a ser reforçada pelo facto da 

experiência de desemprego ser uma experiência nova para uma grande parte 

dos sujeitos neste perfil, o que comporta a novidade da privação de uma fonte 

de rendimento regular; 

P2 GESTÃO DE VIDA CONDICIONADA – este perfil não apresenta um 

critério de procura com importância de valor 1, sendo que os dois mais 

importantes para este segmento são a remuneração e o horário (ambos com 

importância de valor 2); o factor de condicionamento surge associado ao 

horário e não à localização, não sendo totalmente possível perceber o porquê 

desta orientação; parte poderá ser explicado pelo facto de, tendencialmente, este 

ser um perfil constituído por casais sem filhos (embora este resultado não seja 

estatisticamente significativo), sugerindo que a possibilidade de mobilidade está 

mais presente face ao critério horário; 

P3 GESTÃO DE CARREIRA CONDICIONADA – o perfil P4 é orientado por 

critérios relacionados com a área e conteúdo profissional, seguido da 

localização; é caracterizado por níveis de escolaridade mais elevada (nível do 

secundário), e tendencialmente a viverem em casais com filhos; o facto de este 

perfil tender para um equilíbrio de género (embora com mais homens que 

mulheres), pode justificar a presença do factor localização como um dos mais 

importantes; a maior disponibilidade demonstrada face ao critério remuneração 

pode resultar do facto dos rendimentos médios do agregado familiar serem dos 

mais elevados na comparação com outros perfis, o sugere uma maior capacidade 

do agragado para suportar uma re-entrada no mercado de trabalho, por parte 



de qualquer um dos seus elementos, com condições salariais menos vantajosas 

(que em termos absolutos poderá não significar das mais baixas); logo, a 

dimensão da gestão de vida parece estar assegurada, sendo possível aos sujeitos 

deste grupo orientarem-se por critérios de área e conteúdo profissional; 

P4 GESTÃO DE CARREIRA PRIMÁRIO – este perfil apresenta características 

compatíveis com a associação a um segmento de mercado primário – maior 

escolaridade, funções de supervisão e em profissões não-manuais ou de 

especialização; é também o perfil com os rendimentos médios do agregado 

familiar mais elevados; o facto de serem os mais disponíveis quando a variável 

crítica é o tipo de vínculo ou o contrato de trabalho, pode sugerir que os 

sujeitos que o compõem são os que percepcionam como mais provável a 

transformação de uma situação contratual flexível numa permanente; este 

resultado, a par do facto de se observar para este perfil um menor número, face 

ao esperado, de trabalhadores pela 1ª vez desempregados (isto é, sujeitos a um 

menor turn-over), reforça esta dimensão da gestão de carreira (ao sugerir um 

maior retorno para o investimento em capital humano); 

P5 GESTÃO DE PRÉ-CARREIRA – este perfil reúne os sujeitos mais jovens e 

os que apresentam maior disponibilidade geral; estando tendencialmente a 

viver com o agregado familiar de origem, apresentam maior disponibilidade 

face a critérios como localização e horário; no entanto, os que estão pela 1ª vez 

desempregados são em menor número face ao que seria esperado, o que pode 

sugerir que estes trabalhadores, pese embora um maior investimento de 

escolarização, já experimentaram períodos de desemprego anteriores, o que se 

apresenta como um motivo para possível para justificar o facto de orientarem 

os seus critérios de procura pelo tipo de vínculo ou contrato de trabalho, o que 

constitui uma estratégia “racional”: a procura de uma situação contratual mais 

permanente, como forma de evitar repercussões na sua carreira futura pelo 

facto de aceitarem empregos em regimes contratuais mais flexíveis; 

P6 GESTÃO DE CARREIRA SECUNDÁRIO – este perfil apresenta 

características compatíveis com a associação a um segmento de mercado 

secundário – baixas escolaridades, em profissões manuais e de baixa 

especialização e com rendimentos baixos; no entanto, neste perfil observam-se, 
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para além de executantes, funções de nível intermédio; é com base neste 

resultado que se pode interpretar o facto deste perfil apresentar uma menor 

disponibilidade face ao critério área e conteúdo profissional – a motivação para 

manter uma posição funcional mais vantajosa face ao que seria esperado, dado o 

seu nível de escolaridade, pese embora o facto de orientarem os seus critérios de 

procura pela remuneração e localização; a possibilidade de ocorrer neste perfil 

um receio de feed-back negativo, no caso de aceitação de um emprego numa 

posição funcional inferior à sua anterior, sugere-nos a existência de uma 

dimensão, ainda que não percepcionada pelos sujeitos, de gestão de carreira; 

P7 GESTÃO FINANCEIRA – este é o perfil mais claramente orientado para o 

factor remuneração, sendo igualmente o que apresenta o nível de 

disponibilidade geral mais baixo, resultado que é ampliado pelo facto de 

apresentar maiores restrições face a todas as variáveis críticas, com excepção do 

horário e área e conteúdo profissional; uma possibilidade de interpretação 

destes resultados, passa pelo salário de reserva dos trabalhadores deste perfil 

ser superior ao salário anteriormente auferido, ou mesmo ao valor das 

prestações dos sistemas de protecção no desemprego que auferem; o facto da re-

entrada no mercado de trabalho poder implicar custos que de outra forma 

estarão ausentes da gestão do orçamento do agregado familiar, pode justificar 

esta maior indisponibilidade destes trabalhadores; o facto de estes também 

serem os menos escolarizados e os que apresentam um maior número de vezes 

sem trabalhar, reforça esta hipótese e a presença marcada de uma dimensão de 

gestão financeira para este grupo de trabalhadores; 

P8 GESTÃO DE FINAL DE CARREIRA – este é o perfil mais velho e em que 

os que estão desempregados pela primeira vez são em número superior ao 

esperado, o que sugere a presença de uma carreira mais longa e uma 

experiência de desemprego em resultado de falência da empresa ou de 

processos de reestruturação ao nível dos recursos humanos; neste perfil, a 

gestão de carreira é feita com base no critério tipo de vínculo ou contrato, como 

forma de assegurar uma gestão de vida futura pós actividade, a qual está mais 

próxima para este perfil; o factor idade e o facto de tendencialmente viverem 

em casais com filhos, poderão ser os motivos porque este perfil apresenta 

menor disponibilidade face ao critério localização. 
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PARTE V 

CONCLUSÕES 

 

 

A realização deste trabalho alicerçou-se na hipótese geral de que os sujeitos em situação 

de desemprego, quando confrontados com propostas de emprego (no caso deste estudo 

emanadas pelo Centro de Emprego de Vila Nova de Gaia), baseiam a sua decisão em 

pressupostos configuradores de um quadro de racionalidade. Ou seja, a aceitação e a 

recusa seriam produtos de um processo de decisão racional, por parte dos indivíduos, 

que ponderariam de uma forma compósita, complexa e diferenciada factores objectivos e 

subjectivos da sua condição e situação de vida. Concebendo o sujeito como uma 

entidade multidimensional, isto é abordando-o para além do estatuto de desempregado, 

compreende-se que uma decisão do foro estritamente laboral convoque necessariamente 

as restantes esferas de vida da pessoa em situação. Reportamo-nos concretamente a 

condições objectiváveis, como o sexo, a idade, o nível de escolaridade, o percurso 

profissional, mas também ao tipo de agregado familiar, as fontes de rendimento do 

indivíduo, bem como ao impacto e avaliação da importância que este atribui à sua 

inserção laboral e à situação de desemprego experimentada. 

A análise empreendida junto da população desempregada inscrita no CE de Vila Nova 

de Gaia permite confirmar a hipótese geral supra enunciada e identificar quadros de 

racionalidades consistentes entre si (aferidos sobretudo através da análise dos dados 

procedentes do inquérito por questionário), coerentes e fundamentados (situação 

consubstanciada sobretudo através da análise das entrevistas realizadas com alguns 

elementos da população em análise).  

Outro dos pilares hipotéticos em que esta investigação assentava consistia no 

pressuposto da abordagem institucional aos sujeitos desempregados, por parte do CE, 

se aproximar do que apelidamos de um modelo de gestão de carreira. Por contraposição ao 

referencial accionado pela larga maioria da população desempregada do concelho, 
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próxima do que designamos de um modelo de gestão de vida. Ou seja, presidiriam, 

enquanto critérios de majoração nos processos de tomada de decisão face a uma oferta 

de emprego, questões emanadas de outras esferas da vida do sujeito, tais como ter ou 

não dependentes a cargo, ter ou não um conjunto de tarefas domésticas e de encargos 

familiares não compatíveis com uma mudança de residência ou horários atípicos, ter um 

conjunto de compromissos de ordem financeira que comprometeriam a aceitação de 

vínculos contratuais instáveis e precários, etc. De facto, de acordo com os nossos dados, 

a nossa população parece orientar-se para um modelo de decisões de foro laboral 

próximas da gestão de vida. Este modelo parece aliás traduzir-se numa vertente mais 

primária do que o inicialmente expectável, no sentido de se encontrar subjacente à 

lógica de decisão do sujeito uma base muito material e pragmática do custo/ benefício 

de aceitar ou recusar um emprego. Referimo-nos a uma análise empreendida pelos 

sujeitos dos custos directamente objectiváveis da aceitação de um emprego (como sejam 

os transportes, a alimentação, a guarda dos dependentes, etc.) face ao benefício 

correspondente, ou seja o valor do salário auferido. Esta abordagem instrumental 

primária ao significado do trabalho poderá fazer mais sentido se atendermos aos 

padrões generalizados de baixos salários praticados em Portugal, sobretudo entre os 

segmentos populacionais menos escolarizados e menos especializados, que parecem 

constituir o grosso da população em estudo. 

A aproximação entre o modelo de gestão de carreira (preconizado pela via 

institucional), e o modelo de gestão de vida parece estar já presente, ainda que de uma 

forma muito incipiente, na definição de emprego conveniente no actual quadro 

legislativo (que acopla já na sua definição critérios mínimos de remuneração, bem como 

de duração e de custos de deslocação). Contudo, é sobretudo através das narrativas das 

práticas profissionais dos técnicos da área de emprego do CE, que algumas das 

preocupações que originaram este estudo parecem já se encontrar plasmadas, ainda que 

a título informal. De uma forma necessariamente assistemática, aleatória e 

discricionária, os técnicos parecem encontrar algum espaço de adequação das práticas 

formalmente advogadas às características dos sujeitos desempregados que atendem. 

Assim, não é de desprezar a sensibilidade destes profissionais aos critérios de freguesia 

de residência e tempo de inscrição no CE, nos procedimentos de selecção que operam 

para dar resposta às ofertas de emprego solicitadas pelas entidades empregadoras. 
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A análise desenvolvida sobe as narrativas das práticas profissionais dos técnicos de 

emprego, associada ao trabalho realizado no sentido de abordar de uma nova forma a 

população desempregada inscrita no CE de Vila Nova de Gaia, permitiu-nos confirmar 

a compatibilidade das nossas hipóteses de segmentação da população desempregada, 

sob a forma de perfis, com algumas das modalidades de actuação informais dos próprios 

técnicos. Somos inclusivamente levados a acreditar que poderá mesmo resultar num 

incremento da eficácia deste dispositivo, a incorporação do saber detido por estes 

técnicos sobre a sua população, bem como os resultados deste estudo, no 

desenvolvimento de uma estruturação organizacional e procedimental mais 

consentânea com a realidade em que este CE opera. 

Embora não tendo sido objecto deste estudo, na operacionalização do mesmo, não 

passamos ao lado da observação de algumas dinâmicas organizacionais do CE, no que 

concerne às modalidades de gestão do conjunto de solicitações decorrentes do aumento 

da população desempregada e dos constrangimentos resultantes da necessária 

quantificação de resultados desta estrutura. De facto, nos últimos dez anos, o fenómeno 

do desemprego assolou de uma forma muito marcada a população residente neste 

território, com o consequente afluxo à estrutura CE. Simultaneamente, o desemprego, 

enquanto problema social alvo de intervenção política, passou a ser objecto de um 

conjunto de medidas sociais imbuídas de uma nova configuração de direitos sociais. O 

desenho legislativo do instrumento Plano Pessoal de Emprego parece ilustrar a tripla 

ambição em que esta plataforma de direitos se consubstancia: co-responsabilização do 

sujeito pela sua situação; a individualização da intervenção, atendendo ao perfil do 

sujeito e ao contexto em que se move e a contratualização dessa relação. No âmbito 

deste formato, desenham-se igualmente algumas das funções imputáveis aos CE: acção 

de acompanhamento no desenho do plano de intervenção junto do indivíduo; acção 

avaliativa do empenho do sujeito no cumprimento do que foi estabelecido e uma acção 

de controlo da actuação desenvolvida, passível de desencadear a rescisão do contrato 

estabelecido entre as partes (com a anulação da inscrição e/ou a cessação das prestações 

sociais devidas). Ora, vendo-se a braços com um afluxo de indivíduos superior ao que a 

estrutura parece comportar e orientado para a necessidade de apresentar resultados 

mensuráveis da eficácia da sua actuação, o CE vê a sua função de acompanhamento no 

desenvolvimento de um plano de emprego personalizado comprometida, centrando-se 

mais nas acções de avaliação e controlo, traduzíveis nas apresentações quinzenais dos 

- 273 - 



desempregados subsidiados, fazendo prova da manutenção da sua situação e da efectiva 

procura activa de emprego. Aliás, atendendo à dispersão territorial das freguesias do 

concelho e deficiente rede viária, bem como, de acordo com o que nos possível foi 

analisar, à impossibilidade de o CE cumprir com tal desígnio, repousa nos 

departamentos administrativos das juntas de freguesia a função de receber os sujeitos 

que procuram comprovar a sua situação de desempregados. 

Este último ponto permite-nos justamente estabelecer a ligação com um dos objectivos 

e hipóteses deste trabalho que apelava à auscultação de um espaço de territorialização 

das políticas e das medidas, neste caso, de promoção do emprego. O nosso estudo é 

necessariamente circunscrito à realidade territorial do concelho de Vila Nova de Gaia, 

portanto, não houve lugar ao desenvolvimento de análises comparativas de âmbito 

territorial (necessárias para sustentar de um forma mais fundamentada este ponto da 

nossa argumentação). Contudo, a análise da população desempregada aliada à reflexão 

desencadeada sobre as transformações mais gerais e abrangentes do tecido produtivo 

nacional, europeu e mesmo mundial, conduzem-nos a acreditar que poderemos estar 

perante um período de mudança de padrão produtivo (tardiamente sentido, é certo), no 

sentido da perda de importância das organizações industriais aglutinadoras de mão-de-

obra numa lógica quase taylorizada, para um novo padrão produtivo. Esta mudança em 

si não constitui uma especificidade do território concelhio em questão; porém, a 

compreensão dessa mudança e o desenho das estratégias de enfrentamento só poderão 

passar por uma abordagem que encare o território como um espaço em que se conjugam 

de uma forma singular essas mesmas mudanças. É neste sentido, que parece ser possível 

falar da necessidade de monitorização das mudanças desta natureza, registadas a um 

nível mais localizado. No território em apreço, a compreensão e explicitação das 

mudanças operadas no tecido produtivo nos últimos anos, de um modo sistemático e 

rigoroso, parece ser uma das urgentes lacunas a preencher. Do mesmo modo, a 

natureza complexa e interpenetrada por diferentes esferas da questão social do 

desemprego, parece convidar ao desenho de modelos de intervenção que na sua base 

territorial, agreguem a acção concertada de diferentes estruturas, nomeadamente as 

autarquias, as instituições afectas à segurança social, as ONG e IPSS, bem como 

plataformas de empresas e de instituições formativas. 
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