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ABSTRACT 

In Portugal, we noticed a strong impact of the economic and financial crisis that began in 2008 

on the labor market, translated into shrinking employment rate and strong  increase in the 

overall unemployment rate, which reached in the 3rd quarter of 2013, the value 15.6%  and   

42,1% for  young people. 

When compared with other Member State (MS) of the European Union - 27, it is clear that the 

situation of young Portuguese is the most serious since the youth unemployment rate in 

Portugal is among the highest 3 of 27 MS. 

This  research was  carried out in order to study the  youth unemployment and its regional 

particularities  as well as  their explanatory factors in order to identify specific measures to 

promote youth employment; the target group is  the young group (15-24 years) in an  

unemployment situation , including the NEET group as more problematic. 

The present research was oriented towards achieving the following specific objectives: 

• Featuring the youth unemployment at national and regional level (segmentation by 

gender and education); 

• Identifying the major endogenous and exogenous factors that explain the increase in 

youth unemployment at national and regional level;  

• Characterizing the young people according to their qualifications with a view to 

training and respective supply mismatches; 

• Identifying the setores and activities with potential for job creation and its elasticity 

with respect to the crisis at national and regional level; 

• Proposing strategies to promote youth employment, with particular interest to the 

most penalized regions, which include, among others, entrepreneurship and self-

employment measures. 

Among the methodological tools used, we highlight: i)the case studies focused on 2 areas, as 

testimonies groups, based on partnerships, integrating key local actors, and; ii) the dynamics of 

focus groups on the issue of young people employability  involving   experts and 

representatives of business organizations and, on the other hand, young people with different 

situations regarding the  labor market. 

The study includes as main recommendations for the integration of young people into the 

labor market at regional level the following ones:  

• Taking action to prevent young people drop outs, ensuring living conditions;  

• Promoting a demographic growth policy to support namely the increase of birth rate;  

• Enhancing  policy measures which seek to reduce the level of unemployment and 

consequent job creation, implying an increase of jobs, between 12500 and 58000, 

according to the projected scenarios;  

• Supporting the sectors of activity with the greatest potential to create jobs, according 

to the different regions;  



• Improving the qualifications and skills of young people at different levels and in 

different subsystems;  

• Promoting linkages between Private, State and Third Sector, in order to strengthen the 

private initiative as a promoter of employment and competitiveness. 

  



RESUMO 

Em Portugal, constatou-se um forte impacto da crise económica e financeira, iniciada em 2008, 

sobre o mercado de trabalho. A retração da taxa de emprego registada entre 2008 e 2011 foi 

de 1,7pp.A taxa de desemprego global neste período cresceu de 7,1%para 9,7%, agravando-se 

o desemprego de longa duração (de 2,6% para 4,1%) e o dos jovens (de 15,8% para 21,4%).  

Quando comparado com outros Estado Membros (EM) da União Europeia a 27, constata-se 

que a situação dos jovens portugueses é das mais graves na medida em que a taxa de 

desemprego dos jovens em Portugal se encontra entre as 3 mais elevadas dos 27 EM. 

Consequentemente, foi levado a cabo um estudo tendo como objetivo estudar o desemprego 

dos jovens, e suas particularidades regionais, perceber os seus fatores explicativos para poder 

identificar medidas específicas de promoção do emprego tendo como grupo alvo os jovens 

(15-24 anos) em situação de desemprego, incluindo os NEET como grupo mais problemático. 

O presente estudo orientou-se no sentido de alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Caracterizar o desemprego de jovens, a nível nacional e regional (segmentação por 

género e escolaridade); 

• Identificar os principais fatores endógenos e exógenos explicativos do aumento do 

desemprego de jovens a nível nacional e regional; 

• Caracterizar a população jovem segundo as suas qualificações tendo em vista a oferta 

formativa e respetivos desajustamentos; 

• Identificar setores e atividades com potencialidades de criação de emprego e sua 

elasticidade face à situação de crise, a nível nacional e regional;  

• Propor estratégias de promoção de emprego de jovens, com particular interesse para 

as regiões mais penalizadas, que incluirá, entre outras, medidas de desenvolvimento 

do empreendedorismo e do autoemprego. 

Entre os instrumentos metodológicos utilizados destacam-se os estudos de caso centrados em 

2 territórios, como grupos testemunhos, com base em parcerias, integrando os principais 

agentes locais bem como a dinamização de grupos de reflexão sobre a problemática de 

empregabilidade dos jovens que envolveram, por um lado, peritos e representantes de 

organizações empresariais e, por outro lado, jovens com situações diferenciadas perante o 

mercado de trabalho. 

Como principais recomendações do estudo com vista à integração de jovens no mercado de 
emprego a nível regional destacam-se: 

• A tomada de medidas que impeçam o abandono dos jovens, garantindo condições de 
vida que entusiasmem o seu não abandono; 

• Uma política de apoio ao crescimento demográfico, nomeadamente ao aumento de 
natalidade; 

• Medidas de política que procurem reduzir o nível de desemprego e consequente 
criação de emprego, implicando um aumento de postos de trabalho, entre 12500 e 
58000, de acordo com os cenários traçados; 

• Apoiar os sectores de atividade com maiores potencialidades de criação de 
crescimento de emprego, de acordo com as diferentes sub-regiões; 



• Melhorar as qualificações e as competências dos jovens aos diferentes níveis e nos 
diferentes subsistemas; 

• Promover a articulação entre Privados, Estado e Terceiro Sector, de modo a fortalecer 
a iniciativa privada como promotora de emprego e competitividade. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Em Portugal, constatou-se um forte impacto da crise económica e financeira, iniciada em 2008, 

sobre o mercado de trabalho, traduzido em retracção da taxa de emprego e aumento 

acentuado da taxa de desemprego global que atingiu, no 3ºtrimestre de 2013, o valor de 

15,6%, tendo a dos jovens atingido o valor de 42,1%. 

 Quando comparado com outros Estados Membros (EM) da União Europeia a 27, constata-se 

que a situação dos jovens portugueses é das mais graves na medida em que a taxa de 

desemprego dos jovens em Portugal se encontra entre as 3 mais elevadas dos 27 EM. 

O impacto da crise financeira e económica tem tido reflexos nos mais variados domínios da 

sociedade, desde os económicos, sociais aos psicológicos provocando uma aceleração de 

fenómenos de pobreza e exclusão social e acentuando as diferenças entre os vários países da 

UE. 

Tendo em conta os efeitos da crise foram desencadeados ao nível da UE determinadas ações, 

considerando igualmente os objetivos da Estratégia 2020, que passam por facilitar i) a 

transição entre a escola e o trabalho, ii) a reforma da legislação/instituições do mercado de 

trabalho para as tornar mais favoráveis ao emprego e corrigir a segmentação do mercado de 

trabalho, iii) utilizar eficientemente o financiamento do FSE para garantir a sua execução, iv) 

aumentar a oferta de estágios e oportunidade de aprendizagem de qualidade e v) reduzir os 

obstáculos à mobilidade para permitir que as empresas recrutem trabalhadores, aprendizes e 

estagiários de outros países da UE. 

Da análise regional efectuado no âmbito do presente estudo constata-se, ao nível das sub-

regiões, a existência de diferenças significativas entre a população urbana e a população rural 

em termos dos principais fatores que as diferenciam no comportamento face ao desemprego, 

traduzidos pelas seguintes variáveis: taxa de desemprego, abandono escolar precoce, NEET, 

indicador compósito constituído por TD + AEP+NEET, rendimento per capita e rendimento 

salarial médio. 

As características pouco homogéneas do nosso país originam um comportamento do emprego 

diferenciado tendo não só em atenção as atividades específicas de cada região mas também a 

respetivas estrutura empresarial existente - a evolução do emprego dos jovens (16 a 24 anos) 

e (16 a 29 anos) por NUT III tem sido altamente negativa (Quadros de Pessoal do GEP/MEE). 

Por regiões NUT III, a perda de emprego dos jovens foi mais expressiva em Alto Alentejo 

(43,8% e 33% para o grupo 16-24 e 16-29 anos), Beira Interior Norte (41% e 32,4%), Beira 

Interior Sul (39,4% e 29,8%), Algarve (36,5% e 30,9%), Lezíria do Tejo (35,1% e 29,2%), Minho 

Lima (35,1% e 28,8%), Douro (34,7% e 28%), Oeste (34,6% e 29,6%);sendo a Grande Lisboa, o 

Grande Porto, o Tâmega e a Península de Setúbal responsáveis por mais de 50% do emprego, 

enquanto as sub-regiões do Alentejo, Serra da Estrela, Pinhal Interior e Beira, no total de 10 

NUT, são responsáveis por 6,4% do emprego. 

Na última década, a taxa real de escolarização no ensino secundário progrediu muito 

favoravelmente – 72,5% em 2011 face a 58,8% em 2000 – sendo que o sucesso educativo 

alcançado neste nível de ensino foi também muito melhorado: a taxa de transição/ conclusão 
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passou de 60,6% em 2000 para 79,2% em 2011, constatação muito importante na medida em 

que o ensino secundário é considerado o nível mínimo de referência para a escolaridade em 

contexto europeu e tornou-se em Portugal de frequência obrigatória até aos 18 anos de idade, 

a partir de 2012/2013, para os alunos que se inscreveram no 10º ano, pela primeira vez, nesse 

ano letivo; em 2012, 67,5% dos jovens tinham pelo menos o ensino secundário completo, 

sendo a média na UE27, de 80% mantendo-se pertinente uma trajetória de recuperação 

acelerada face à meta anteriormente estabelecida. 

Apesar da melhoria muito significativa, na última década, das qualificações dos jovens em 

Portugal, espelhada na evolução dos indicadores do abandono escolar precoce, ensino 

secundário e ensino superior, o seu retracto atual ao nível das regiões (NUT II e NUT III) mostra 

ainda um país com notórias diferenças. 

Há também significativas diferenças entre homens e mulheres: 

• a  proporção de jovens mulheres, com pelo menos o secundário completo, é sempre 

muito mais elevada do que a dos homens, em todas as regiões, mesmo nas regiões do 

país onde este indicador é mais baixo, o mesmo se passa com os early school leavers; 

• a  proporção da população entre os 30 e 34 anos de idade com pelo menos o ensino 

superior completo  que era em Portugal de 28,6% em 2011, as diferenças entre 

homens e mulheres são ainda mais expressivas do que nos indicadores anteriores. Em 

2011, 35% das mulheres entre os 30 e 34 anos tinha já, como escolaridade, o ensino 

superior face a 22% dos homens no mesmo segmento etário. Esta diferença é, 

contudo, mais significativa nalgumas regiões do país, nomeadamente na região 

Centro, onde chega aos 15 p.p. 

Para além dos níveis de educação, é cada vez mais necessário dotar todos os cidadãos de 

competências-chave, uma combinação de conhecimento, capacidades e atitudes essenciais à 

realização pessoal e à participação ativa na sociedade e no mercado de trabalho, os jovens, 

entre os 18 e 24 anos, eram, com base nos dados de 2007, o grupo da população mais 

equipado com competências-chave fundamentais, em particular competências digitais, 

aprender a aprender e uso de língua estrangeira. 

As competências-chave estão positivamente relacionadas com o nível de escolaridade, sendo 

de sublinhar a diferença notória que se regista entre as competências-chave disponíveis entre 

os indivíduos que apenas têm o nível básico de educação e os que têm o nível secundário - 

esta é a maior diferença, de entre todas as observadas, o que vem confirmar a importância 

decisiva da escolaridade secundária, como plataforma mínima de aprendizagem na sociedade 

atual, e como patamar de escolaridade obrigatória, acessível à generalidade da população. 

Ainda que a evolução registada denote claramente o agravamento das condições do mercado 

de trabalho, sobretudo nos últimos anos, para a generalidade dos jovens, independentemente 

do seu nível de escolaridade, ela revela também a persistente dificuldade da economia 

portuguesa em absorver uma mão-de-obra jovem cada vez mais qualificada. 

Empregabilidade definida como a capacidade para estar empregado, torna-se cada vez mais 

difícil: i) estimando-se que, até 2020, 35% dos empregos exigirão qualificações superiores, em 
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comparação com os 29% que atualmente o exigem e a percentagem de empregos de baixa 

qualificação está estimada que se reduza em cerca de 1/3 até 2020,ii) requerendo o trabalho e 

à generalidade dos trabalhadores capacidades de resolução de problemas imprevistos e uma 

considerável capacidade de assegurar elevados padrões de qualidade. 

Com base numa bateria de indicadores aplicados ao nível de NUT III-Volume de vendas mais 

saliente; Resultados líquidos positivos; VAB /trabalhador positivo e mais saliente; Exportações 

crescimento homólogo positivo e sustentáveis; Variação emprego total, entre 2007-2011, 

menos penalizante; Maior peso do emprego jovem com variação mais significativa; Estrutura 

de estabelecimentos repartida por várias dimensões; Importância do emprego jovem para a 

dimensão dos estabelecimentos com 50-249 pessoas; Habilitações dos trabalhadores 

adequados ao setor de atividade; Peso do emprego sénior possibilitando renovação de mão-

de-obra- foi possível detectar setores e regiões, NUT III, com alguma recuperação do emprego 

bem como oportunidades para desenvolver novas modalidades de empregabilidade, 

nomeadamente empreendedorismo junto dos jovens. 

O desemprego dos jovens afeta significativamente o capital humano dos mesmos, em termos 

de competências profissionais e sociais – efeitos que podem perdurar e com custos pessoais 

significativos – o que levou ao aparecimento de vários programas de emprego de jovens. 

Assim, das medidas ativas de emprego, atualmente em vigor (à data de Novembro de 2013), 

especialmente dirigidas à promoção da empregabilidade dos jovens, ou que, no caso de 

medidas generalistas, contemplem, entre os seus destinatários, jovens, nalguns casos 

conferindo-lhes prioridade, destacam-se os seguintes aspetos: 

• A diversidade e amplitude de medidas ativas, contemplando tipologias de intervenção 

diversas; 

• A crescente afirmação dos jovens desempregados, como destinatários de medidas 

generalistas ou como público-alvo de medidas específicas;  

• Um grupo etário cada vez mais alargado, dos 16 ou 18 anos aos 30 anos (nalguns casos 

até aos 40 anos) e diferentes níveis de educação; 

• A relevância das medidas de inserção profissional, em particular dos estágios, na 

facilitação da transição entre a educação e o emprego e na promoção da 

empregabilidade dos jovens; 

• A combinação de tipologias de medidas em resposta à crescente complexidade e 

gravidade das situações de desemprego. 

Perante a situação do mercado de trabalho em geral e em especial no que respeita á 

população jovem em Portugal múltiplas ações, quer de iniciativa publica quer privada, têm 

vindo a ser desenvolvidas com vista a dinamizar o empreendedorismo entre os jovens desde 

ações no quadro da escola, passando pela facilitação da transição da escola para o mercado de 

trabalho, a atividades de inserção, apresentando o estudo uma síntese de várias ações, dando 

uma visão de conjunto e simultaneamente dando a perceber o seu impacto. 

Do estudo de casos efectuado para dois territórios previamente identificados entre os setores 

apontados com potencial de criação de emprego foram em Sintra o Turismo, Restauração e 

Hotelaria e Geriatria com forte predominância, enquanto em Vila Nova de Gaia não houve 
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nenhuma atividade em foco mas sim a preocupação com a evocação de atividades com forte 

incorporação de valor acrescentado e que exigirão maior formação por parte dos 

trabalhadores, coincidindo com a maior disponibilidade de mão-de-obra jovem mais 

qualificada, atualmente existente. 

Por sua vez, as profissões/qualificações referenciadas em carências versam essencialmente as 

áreas Industriais com formação própria e que aprece desvalorizada (torneiro, cnc, etc), bem 

como a manutenção de máquinas, gestão industrial, design, marketing e engenharias 

(mecânica e eletrotécnica) em ambos os casos. 

Como principais recomendações do estudo com vista à integração de jovens no mercado de 

emprego a nível regional destacam-se: 

• A tomada de medidas que impeçam o abandono dos jovens, garantindo condições de 

vida que entusiasmem o seu não abandono; 

• Uma política de apoio ao crescimento demográfico, nomeadamente ao aumento de 

natalidade; 

• Medidas de política que procurem reduzir o nível de desemprego e consequente 

criação de emprego, implicando um aumento de postos de trabalho, entre 12 500 e 

58000, de acordo com os cenários traçados; 

• Apoiar os sectores de atividade com maiores potencialidades de criação de 

crescimento de emprego, de acordo com as diferentes sub-regiões; 

• Melhorar as qualificações e as competências dos jovens aos diferentes níveis e nos 

diferentes subsistemas; 

• Promover a articulação entre Privados, Estado e Terceiro Sector, de modo a fortalecer 

a iniciativa privada como promotora de emprego e competitividade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. FUNDAMENTAÇÃO 

Na Europa, os jovens formam um dos grupos de população mais fortemente afetados pelas 

perdas de emprego nesta crise global. Durante os dois últimos anos de fraca recuperação da 

economia, o acesso ao emprego permaneceu difícil para muitos jovens que procuram emprego 

pela primeira vez e, ao mesmo tempo, a grande perda de emprego e a dificuldade de 

encontrar novo emprego resultou num grande aumento do desemprego de jovens em muitos 

países. 

Entre os países da OCDE a taxa de desemprego de jovens passou de 13% no 3T de 2007, em 

média, para 16,3% em Abril de 2013, sendo este aumento particularmente acentuado nos 

países onde a grande recessão foi mais forte, nomeadamente na Irlanda, Grécia, Portugal, 

Republica Checa e Espanha. Esta situação gera uma significativa heterogeneidade de situações 

entre os países da OCDE no que respeita às condições do mercado de trabalho para os jovens. 

O desemprego jovem aumentou mais do que o desemprego global na maioria dos países da 

OCDE durante a recessão e não tem mostrado sinais evidentes de melhoria na fase de 

recuperação – muitos jovens têm sofrido longos períodos de faltas de emprego, defrontando-

se com um elevado risco de exclusão social, privação e pobreza resultando em situações de 

grande desencorajamento. 

Assim, entre 2008 e 2012, o emprego de jovens caiu cerca de 7,5% na área da OCDE enquanto 

o de adultos diminuiu 1,4 %. 

Uma outra situação, entre os países da OCDE, que se tem agravado entre os jovens é a relativa 

à taxa que se refere à exclusão do emprego, do mercado de trabalho e do sistema de educação 

e formação (NEET – Not in employment, education and training rate) que passou de 10,7% no 

1T de 2008 para 12,3% no 1T de 2011, fenómeno que, de acordo com alguns observadores, 

apresenta-se já como tendência estrutural. 

Nos países da UE, tal como nos países da OCDE, a situação dos jovens é preocupante. Em 2012, 

cerca de 5,5 milhões de jovens com menos de 25 anos estavam desempregados nos 27 EM da 

União Europeia (UE), tendo-se registado um aumento de cerca de 240 000 em relação a 

Dezembro de 2010. A taxa de desemprego dos jovens, em 2012, era de 22,8% na UE27, 

representando um aumento de 1,7% em relação a 2010. Assim, em 2012, a taxa de 

desemprego jovem era já o dobro da taxa de desemprego global média na UE27 (10,5%). 

Existem, contudo, grandes diferenças no seio da UE27 no que respeita à taxa de desemprego 

dos jovens que, em 2012, variava entre 53,3% e 8,1%. O problema é sobretudo mais 

acentuado nos países da Europa do Sul. Em termos de género existem também desigualdades 

significativas.  

A Comissão Europeia chama igualmente a atenção para a situação agravada dos jovens 

identificados como NEET, comum à maioria dos Estados Membros (EM), e adverte para o custo 

social e económico do desperdício de toda uma geração que surge como a mais qualificada de 

sempre. É um fenómeno que a crise está a agudizar na sociedade portuguesa: os jovens entre 
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os 15 e os 29 anos que não estudam nem trabalham já custam ao Estado 2680 milhões por 

ano. É um montante que corresponde a 1,57% do Produto Interno Bruto (PIB), bastante acima 

da média europeia e que só não é mais grave porque o país tem vindo a "exportar" uma média 

de 100 mil portugueses por ano, maioritariamente jovens qualificados. 

Em Portugal, constatou-se um forte impacto da crise económica e financeira, iniciada em 2008, 

sobre o mercado de trabalho. A retração da taxa de emprego global registada entre 2008 e 

2012 foi de 6,4 pontos percentuais (pp) enquanto para a população de menos de 25 anos essa 

retração foi de 11,1%.A taxa de desemprego global neste período cresceu de 8,5% para 15,9%, 

agravando-se o desemprego de longa duração (de 4,0% para 7,1%) e o dos jovens (de 20,2% 

para 37,7%).  

Quando comparado com outros EM da UE 27, constata-se que a situação dos jovens 

portugueses é das mais graves na medida em que a taxa de desemprego dos jovens em 

Portugal se encontra entre as três mais elevadas dos 27 Estados Membros. 

Em Portugal, encontravam-se desempregados, no 2º Trimestre de 2013, 153,0 milhares de 

jovens, o que corresponde a uma taxa de desemprego de 39,4% (H 36,3 % e M 43,0%). O 

desvio da taxa de desemprego dos jovens em relação à taxa total (15-64) era de 12,4 pp.  

Este agravamento do desemprego jovem em Portugal está igualmente associado à fragilidade 

dos níveis de educação registada neste grupo. A população jovem de 15-24 anos, em 2011, 

segundo os Censos de 2011, representava cerca de 10% da população total (1,1 milhão de 

jovens). Deste grupo cerca de 7,2% tem ensino superior, 35,2% tem ensino secundário ou pós 

secundário e 57,6% não ultrapassa o 3º ciclo do ensino básico. 

Perante a gravidade da situação dos jovens face ao mercado de trabalho, vários estudos têm 

vindo a reforçar a necessidade de intervenções específicas dirigidas a este público na medida 

em que: 

• os desafios com que se confrontam os jovens no acesso ao mercado de trabalho, 

nomeadamente a falta de experiência, a maior probabilidade de perder o emprego ou 

a situação de desemprego precoce conduzem a desempregos subsequentes; 

• A subutilização dos jovens ou a impossibilidade de os países usarem todo o potencial 

de mão-de-obra e de capital humano disponível, gera custos económicos significativos 

e compromete o desenvolvimento futuro; 

• A falta de oportunidades de emprego pode gerar conflitos sociais, nomeadamente 

violência e delinquência juvenil, com elevados custos sociais; 

• O aumento dos fluxos de emigração e o despovoamento cada vez maior do interior 

impedem o desenvolvimento harmonioso dos territórios; 

• A falta de condições que permitam aos jovens ter filhos agrava o desequilíbrio 

demográfico. 

A Estratégia Europeia 2020 procura assegurar a saída da crise e preparar a economia europeia 

para a próxima década através de três vetores de crescimento orientadores das ações 

concretas a implementar, quer a nível europeu, quer a nível nacional: crescimento inteligente, 

crescimento sustentável e crescimento inclusivo com altas taxas de emprego que assegure a 
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coesão social e territorial - taxa de emprego de 75% para a população de 20 a 64 anos e uma 

redução de, pelo menos, 20 milhões no número de pessoas em situação de pobreza e exclusão 

social.  

Portugal assumiu no seu Plano Nacional de Reformas, de 2011, como objetivos nacionais uma 

taxa de emprego, para a população de 20 a 64 anos, de 71%, em 2014, e de 75%, em 

2020,enquanto para o nível de pobreza se comprometeu com uma redução de 50 000 pessoas, 

em 2014, e de 200 000, em 2020. 

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo estudar o desemprego dos jovens e suas 

particularidades regionais, perceber os seus fatores explicativos para poder identificar medidas 

específicas de promoção do emprego. O grupo-alvo considerado foi o dos jovens (15-24 anos) 

em situação de desemprego, incluindo os NEET como grupo mais problemático. Com vista a 

atingir-se este objetivo o estudo aborda as seguintes questões: 

• Caracterização do desemprego de jovens, a nível nacional e regional (segmentação por 

género e escolaridade); 

• Identificação dos principais fatores endógenos e exógenos explicativos do aumento do 

desemprego de jovens a nível nacional e regional; 

• Caracterização da população jovem segundo as suas qualificações tendo em vista a 

oferta formativa e respetivos desajustamentos; 

• Identificação de setores e atividades (tradicionais e emergentes) com potencialidades 

de criação de emprego e sua elasticidade face à situação de crise, a nível nacional e 

regional;  

• Estratégias de promoção de emprego de jovens, com particular interesse para as 

regiões mais penalizadas, que incluirá, entre outras, medidas de desenvolvimento do 

empreendedorismo e autoemprego. 

 

1.2. METODOLOGIA  

O presente estudo adotou vários procedimentos, abordagens e métodos que podem ser 

agregados em quatro grandes grupos: 

A) Pesquisa documental 

Com este objetivo levou-se a cabo uma pesquisa da literatura nacional e internacional sobre o 

tema com vista a conhecer nomeadamente boas práticas de integração de jovens no mercado 

de trabalho; no que respeita a fontes de dado estatístico utilizou-se fundamentalmente as 

informações recolhidas e analisadas da UE (EUROSTAT,CE),OCDE e OIT; relativamente às fontes 

nacionais as principais fontes consultadas foram as do Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social e Instituto Nacional de Estatistica. 

B) Trabalho de Campo 

A este nivel foram desenvovidos dois tipos de abordagem:Estudos de Caso e Focus Grupo. 
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Os estudos de caso consistiram na análise e reflexão sobre o desemprego jovem em dois 

territorios (concelho de Vila Nova de Gaia e Sintra)  no Quadro do qual  se desenvolveu  um 

processo de entrevista junto dos atores locais mais relevantes, de forma a auscultar a sua 

perceção e obter conclusões que pudessem contribuir para a compreensão global do 

fenómeno. 

O Focus Grupo (FG) permitiu comparar experiências e pontos de vista, garantindo-se um 

processo de reflexão proficuo, na medida em que o FG  foi constituido por um grupo 

diversificado de participantes com os seguintes perfis: 

• Jovens desempregados há menos de 1 ano (2) 

• Jovens desempregados de longa duração, há mais de 1 ano (2) 

• Jovens a trabalhar (3) 

• Jovens a estudar (9) 

• Jovens integrados em cursos de formação profissional (4) 

• Jovens integrados em cursos de formação profissional (4)  

  C) Observação e identificação de potencialidades dos setores e atividades em termos de 

emprego 

Dentro deste grupo metodológico a componente observação utilizou  duas ferramentas: Think 

Tank e  a comunicação social. 

O Think Tank como grupo de reflexão sobre o tema do estudo integrou  participantes que 

cobriam uma gama variada de entidades, instituições públicas (Ministério da Economia e 

Emprego- IEFP e GEE- Universidades),organizações empresariais (AEP), ONG (TESE) empresas 

privadas(Action Coach) e peritos independentes. 

Desta auscultação obtiveram-se contributos relevantes como resposta às seguintes questões 

postas para  discussão: principais factores que têm penalizado o emprego de jovens,setores de 

actividade que podem potenciar o emprego de jovens, qualificações e competências 

relevantes para o mercado de trabalho, medidas e projetos que promovam o emprego de 

jovens. 

Procedeu-se ainda ao levantamento das notícias económicas e financeiras publicadas em 

diferentes meios de comunicação social sobre os jovens, no que respeita aos seguintes itens: 

Emprego, Desemprego, Formação Profissional, Estágios e Acções de Integração. 

Os meios de comunicação selecionados para o efeito foram os seguintes: Lusa, Jornal de 

Notícias, Público, Diário de Notícias (DN), Expresso e Jornal de Negócios. 

A análise de conteúdo foi a técnica de investigação que permitiu descrever de forma objectiva, 

sistemática e quantitativa a informação inserida nas notícias. Este instrumento metodológico 

possibilitou, através do programa Text Analysis for Surveys (STAfS), a criação dos itens de 

interesse anteriormente descritos, os quais resultaram tanto directamente do que está 

patente no texto, como indirectamente através da heurística do latente. Os itens foram 

posteriormente submetidos à análise estatística para modelos categóricos. 
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Quanto à componente identificação de potencialidades dos setores e atividades em termos de 

emprego utilizaram-se igualmente duas ferramentas : indicadores de alerta e análise cruzada 

de  indicadores económicos e de emprego. 

Os indicadores de alerta utilizados como complemento dos indicadores que tradicionalmente  

caracterizam o mercado de trabalho  permitiram , para além de um conhecimento mais 

profundo da realidade a nível nacional, regional e local, das suas dinâmicas próprias, aumentar 

a capacidade de antever situações de alterações significativas das condições de desemprego e 

da criação de emprego para os jovens, por forma a alertar precocemente para o aparecimento 

de novas situações . 

Estes indicadores deverão, portanto, ser sensíveis  a alterações do comportamento da 

estrutura económica, de aspectos legislativos ou de programas e medidas implementados ou a 

implementar, do contexto social, das novas entradas no mercado de trabalho, que antecedem, 

muitas das vezes, situações de criação de emprego ou geradoras de desemprego. 

A maioria dos indicadores construidos que compõem esta bateria é comum a todos os  

territórios, como a Região e o País, tanto pelas características desses mesmos indicadores 

como pela necessidade de assegurar a comparação entre territórios e outras realidades. 

A análise cruzada passa por: 1) análise de comportamento das seguintes variáveis em cada 

setor de actividade por NUT III: volume de vendas, variação do emprego entre 2007-2011, 

peso do emprego jovem em 2011, variação do emprego jovem entre 2007-2011, peso dos 

estabelecimentos com 1-9  pessoas ao serviço, total de estabelecimentos com 50-249 pessoas 

ao serviço, emprego jovem nos estabelecimentos de 50-249 trabalhadores,peso do emprego 

do grupo etário de 60 e + anos e peso dos trabalhadores jovens com os niveis 4, 5 e 6 do 

ISCED; 2)cruzamento das variaveis anteriores com as variaveis, intensidade exportadora, o 

VAB/pessoa ao serviço e resultados  liquidos, exportações de produtos e procura interna,por 

setor de atividade e NUT III. 

D) Disseminação 

Com vista à difusão de produtos e resultados do estudo levaram-se a cabo as seguintes 

atividades:i) elaboração de uma pagina WEB associada ao site da SERGA,ii) reunião  regional, 

no Porto, com apresentação de resultados dos  estudos de caso e uma primeira discussão 

sobre a empregabilidade de jovens, onde participaram empresários, estabelecimentos de 

ensino, organizações empresariais, entidades ligadas ao mercado de trabalho e parceiros 

sociais, iii) seminário final envolvendo os principais stakeholders (organismos públicos, 

parceiros sociais, escolas, IPSS, organizações de jovens, ONG peritos etc.). 
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2. SITUAÇÃO DOS JOVENS NA EUROPA EM TERMOS DE EMPREGO 

 

2.1. A DIMENSÃO DO DESEMPREGO JOVEM 

Desde a crise financeira mundial iniciada em 2008, a evolução do emprego de jovens tem sido, 

para a maioria dos países da OCDE, negativa. De acordo com o Employment Outlook de 2012, 

publicado pela OCDE, o emprego de jovens diminuiu desde o 2º Trimestre de 2008 em mais de 

7% até ao final de 2011. 

 

Gráfico 2. 1. Evolução do Emprego de Diferentes Grupos Socioeconómicos na OCDE 

 
Fonte: OCDE 

 

A situação no mercado de trabalho dos Estados Membros da UE permanece difícil tal como é 

igualmente evidenciado pela taxa de “job-finding”1 e pela taxa de separação2 que continuaram 

a evoluir desfavoravelmente na UE. O Gráfico seguinte mostra a evolução destas taxas entre 

2006 e 2012: 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rácio mensal entre o número de pessoas com novo emprego e o número de desempregados. O 

denominador inclui, portanto, os fluxos emprego-emprego, desemprego-emprego e 
inatividade-emprego 

2
 Rácio mensal entre o número de pessoas que saem da situação de emprego e o número de 

empregados. O denominador inclui os fluxos emprego-desemprego e emprego-inatividade 
(reforma, educação, etc.). 
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Gráfico 2. 2. Taxa de “job-finding” e a Taxa de Separação na UE 

 

 

Fonte: Comissão Europeia, EU Employment and Social Situation, Quaterly Review, June 2013, pg 35 

 

O impacto da crise é bem visível no forte aumento da taxa de separação de 0,75% do emprego 

em 2006/08 para um pico de mais de 0,9% em 2009, permanecendo acima dos 0,85% nos 

últimos anos. Por seu lado, a taxa de “job-finding” caiu de 20% dos desempregados em 2008 

para abaixo dos 12% em 2012. Desde 2008, observou-se, portanto aumento das pessoas que 

perdem emprego e uma significativa redução de pessoas que conseguem novo emprego. Estas 

dinâmicas determinam, portanto, significativo agravamento do desemprego no mercado de 

trabalho dos EM da UE 3.  

No último trimestre de 2012, estas taxas por Estados-Membros estão descritas no Gráfico 

seguinte: 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Estas dinâmicas à luz do Gráfico 1, nomeadamente o crescimento do emprego de adultos, apresentam 

um forte impacto negativo no emprego de jovens na UE 
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Gráfico 2. 3. Taxa de “job-finding” e a Taxa de Separação nos EM, no 4º T de 2012 (%) 

 
Fonte: Comissão Europeia, EU Employment and Social Situation, Quaterly Review, June 2013, pg 35 

 

Os EM com elevados níveis de desemprego são os que apresentam rácios elevados de 

separação e taxas de Job-finding baixas. Em consequência, a perda de emprego em geral e dos 

jovens em particular traduziu-se em aumentos da taxa de desemprego dos jovens, aumentos 

muito significativos em muitos países europeus, como o Quadro seguinte mostra: 

Quadro 2. 1. Taxa de Desemprego de Jovens ( < 25 anos), em % 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

UE 27  18,8 17,5 15,7 15,8 20,1 21,1 21,4 22,9 

Grécia 26 25,2 22,9 22,1 25,8 32,9 44,4 55,4 

Espanha 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 53,2 

França 21,3 22,4 19,8 19,3 24 23,6 22,8 24,7 

Itália 24 21,6 20,3 21,3 25,4 27,8 29,1 35,3 

Chipre 13,9 9,9 10,2 9 13,8 16,6 22,4 26,8 

Malta 16,8 15,8 13,9 12,2 14,4 13,1 13,8 15 

Portugal 19,8 20,1 20,4 20,2 24,8 27,7 30,1 37,7 

Fonte: Eurostat, dados obtidos em Março de 2013 

 

Em 2012, a Grécia e a Espanha apresentavam taxa de desemprego jovem acima dos 50%; 

Portugal registava uma taxa de 37,7% nesse ano. Os dados mais recentes do Eurostat mostram 

aumentos significativos da taxa de desemprego dos jovens (Abril de 2013) bem como novos 

níveis históricos das mesmas: 
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Gráfico 2. 4. Taxa de Desemprego dos Jovens (Abril de 2013) 

Fonte: Comissão Europeia, EU Employment and Social Situation, Quaterly Review, June 2013, pg 19 

 

De acordo com o referido estudo da Comissão Europeia (2013), o desemprego jovem constitui 

um problema sério, atingindo recordes históricos em muitos Estados-Membros: Portugal, com 

42,5%, registou forte aumento face a Abril de 2012 (36,7%, i.e. +5,8 pontos percentuais); a 

Grécia registou novo recorde com 62,5% em Fevereiro passado.4   

                                                           
4
   CE, EU Employment and Social Situation, junho 2013, “Youth unemployment remains a serious 

problem in most countries, reaching historic highs in many. The youth unemployment rate is 
over 15 % in all but five countries (Germany, Austria, the Netherlands, Denmark and Malta12). 
It affects at least 30 % of active young people in Portugal, Italy, Slovakia and Cyprus. Even more 
dramatic, in Greece and Spain, the number of young unemployed persons has exceeded the 
number of young people in work (unemployment higher than 50 %) since late 2011 — early 
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Ainda segundo o Relatório Conjunto sobre o Emprego da Comissão Europeia (Annual Growth 

Survey 2013), a recuperação do emprego a nível da UE chegou a um impasse, constatando-se 

que i)o emprego está a diminuir i) a criação de emprego manteve-se moderada,  apesar de 

existir potencial de trabalho inexplorado em alguns setores e em todo o mercado único ii) a 

segmentação do mercado de trabalho continuou a crescer, com um aumento dos contratos 

temporários e trabalho a tempo parcial, iii) a tributação sobre o trabalho continua elevada 

sobretudo em alguns Estados-Membros , iv) o desemprego atinge  níveis sem precedentes na 

área do euro, com o desemprego de longo prazo a atingir picos alarmantes, especialmente nos 

Estados-Membros sobre forte consolidação  fiscal. 

 

Gráfico 2. 5. Emprego e Desemprego na UE, 2005-2012 

  

Fonte: Eurostat, National Accounts and EU LFS 

 

Neste contexto, a situação dos jovens aparece como uma das mais preocupantes, 

relativamente à dos adultos, na medida em que o desemprego tem piorado desde o início da 

crise económica. 

Quadro 2. 2. Taxa de Desemprego dos Jovens – Media Anual, 2007-2011-2012 

Idade  2007 2011 2012 

Total União Europeia 27 7,2 9,7 10,5 

Menos de 25 anos União Europeia  27 15,7 21,4 22,9 

Fonte: EUROSTAT-Data base 

 

                                                                                                                                                                          
2012, at 62.5 % in February 2013 in Greece (the 60 % threshold passed for the first time that 
month) and 56.4 % in April 2013 in Spain.” (pg 19) 
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Entre 2008 e 2010 (Comissão Europeia, 2010) os jovens responderam por quase um quinto 

(17,8%) do aumento da taxa de desemprego apresentando actualmente,2012, um valor de 

22,9% existindo, no entanto, grandes discrepâncias entre os vários Estados Membros 

(Alemanha com 8% e Espanha com 54,2 %). 

O grupo dos jovens não se pode considerar um grupo homogéneo existindo situações mais 

gravosas quando se tem em conta determinados fatores como nível de educação, tempo no 

desemprego ou condições de trabalho. 

A nível europeu, apesar do aumento da taxa de desemprego se verificar para todos os níveis 

de educação continua a ser o nível de educação mais elevado a apresentar um aumento 

menos acentuado. Porem, para o caso de Portugal a situação apresenta-se de forma diferente 

na medida em que para além do acréscimo em todos os níveis do ISCED ser muito significativo 

entre 2007 e 2012, o ISCED 5 e 6 encontra-se entre os valores mais elevados o que leva a 

concluir pela existência de um forte desajustamento entre a procura e oferta de qualificações 

e por uma falta de dinamismo da atividade económica. 

 

Quadro 2. 3. Distribuição de Desemprego Jovem por Níveis de Educação, 2007-2012(%) 

ISCED97 GEO/TIME 2007 2012 

All ISCED 1997 levels  European Union (27 countries) 15,5 22,8 

All ISCED 1997 levels  Portugal 16,6 37,7 

Pre-primary, primary and lower 
secondary education (levels 0-2) 

European Union (27 countries) 20,1 30,3 

Pre-primary, primary and lower 
secondary education (levels 0-2) 

Portugal 16,2 39,4 

Upper secondary and post-secondary 
non-tertiary education (levels 3 and 4) 

European Union (27 countries) 13,4 20,0 

Upper secondary and post-secondary 
non-tertiary education (levels 3 and 4) 

Portugal 14,8 35,5 

First and second stage of tertiary 
education (levels 5 and 6) 

European Union (27 countries) 11,4 17,9 

First and second stage of tertiary 
education (levels 5 and 6) 

Portugal 25,9 39,1 

Fonte: EUROSTAT- Database 

 

Um outro indicador muito relacionado com o desemprego de jovens é o nível de abandono 

escolar precoce que, tal como se pode constatar com o Gráfico abaixo, são os países com 

maior nível de desemprego de jovens que apresentam igualmente elevados níveis de 

abandono escolar precoce, caso de Espanha e Portugal. 
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Gráfico 2. 6. Abandono Escolar Precoce em 2011 

 

 

Quanto à análise do emprego de jovens segundo a duração de contrato, tema relacionado com 

as condições de trabalho, constata-se para Portugal um aumento dos contratos até um ano em 

detrimento dos contratos com duração superior a um ano, sobretudo entre 2011 e 2012, o 

que traduz uma maior precaridade do mercado de trabalho para os jovens. Esta tendência 

acompanha a evolução de nível europeu. 

 

Quadro 2. 4. Emprego Temporário de Jovens Segundo a Duração do Contrato de Trabalho 

DURATION GEO/TIME 2007 2011 2012 

Total European Union (27 countries) 8.636,3 7.651,5 7.303,5 

Total Portugal 212,5 167,9 139,7 

Less than 1 month European Union (27 countries) 413,8 412,1 384,4 

Less than 1 month Portugal  11,5 12,1 

From 1 to 3 months European Union (27 countries) 1.287,9 976,9 885,7 

From 1 to 3 months Portugal 10,3 18,3 15,4 

From 4 to 6 months European Union (27 countries) 1.114,5 996,4 920,0 

From 4 to 6 months Portugal 53,8 56,1 42,9 

From 7 to 12 months European Union (27 countries) 1.364,1 1.410,6 1.375,9 

From 7 to 12 months Portugal 49,9 48,5 39,1 

Fonte: EUROSTAT- Database 

 

Ainda um indicador preocupante do desemprego de jovens relaciona-se com a duração do 

mesmo na medida em que a partir de 200, quer a nível europeu, quer de Portugal, se nota um 

acréscimo acentuado do desemprego de longa duração (mais de 12 meses) apesar de Portugal, 

em 2012, apresentar um peso ligeiramente inferior ao da UE27 (Portugal com 28,7%, em 2007 

e UE com 29.0%) enquanto em 2007 as posições eram contrárias (Portugal com 24,4% e UE 

com 23,2%). 
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Quadro 2. 5. Desemprego de Jovens segundo a Duração do Desemprego 

DURATION GEO/TIME 2007 2011 2012 

Total European Union (27 countries) 4.134,3 5.263,7 5.523,1 

Total Portugal 85,9 133,5 161,0 

Less than 1 month European Union (27 countries) 579,4 571,2 590,8 

Less than 1 month Portugal 9,1 10,5 10,4 

From 1 to 2 months European Union (27 countries) 972,9 1.114,2 1.124,6 

From 1 to 2 months Portugal 19,2 33,8 33,9 

From 3 to 5 months European Union (27 countries) 725,2 948,7 942,3 

From 3 to 5 months Portugal 17,5 27,8 31,0 

From 6 to 11 months European Union (27 countries) 687,9 990,3 1.018,0 

From 6 to 11 months Portugal 15,9 26,0 36,0 

From 12 to 17 months European Union (27 countries) 428,0 655,5 718,5 

From 12 to 17 months Portugal 10,5 13,7 20,9 

From 18 to 23 months European Union (27 countries) 182,9 276,7 301,1 

From 18 to 23 months Portugal 4,6 7,6 9,0 

From 24 to 47 months European Union (27 countries) 349,4 513,0 603,3 

From 24 to 47 months Portugal 5,9 12,5 16,3 

Fonte : EUROSTAT Database 

 

A redução do emprego jovem no passado recente terá tido impacto no aumento da população 

jovem denominada NEET (Not in Employment, Education and Training). As barreiras na 

integração social dos jovens NEET são consideráveis.  

A proporção de jovens que não estão nem no emprego, nem na educação, nem na formação 

(NEET) continua a aumentar, sendo preocupante os grandes aumentos naqueles Estados 

Membros que já tinham níveis mais elevados. Apesar do maior aumento registado pelos 

jovens do sexo masculino, as taxas dos NEET permanecem mais elevadas para as mulheres 

jovens em quase todos os países europeus. De acordo com os dados do Eurostat, a evolução 

desta população jovem tem sido a seguinte: 
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Gráfico 2. 7. Taxa da População NEET nos EM (% da população 15-24 anos) 

 

Fonte: Comissão Europeia, EU Employment and Social Situation, Quaterly Review, June 2013, pg 20 

 

No quarto trimestre de 2012, a taxa NEET da UE situou-se nos 13,2 % da população jovem (7,4 

milhões). O Gráfico acima mostra uma tendência de subida desta taxa na maioria dos Estados-

Membros. Portugal registou um aumento de 4 pontos percentuais entre o último trimestre de 

2008 e o último trimestre de 2012, situando-se perto dos 15% da população jovem. 

 Neste contexto os jovens, em 2012, aparecem fortemente penalizados: 

• Uma taxa de desemprego juvenil mais de duas vezes a dos adultos - 22,7% contra 9,2% 

no terceiro trimestre de 2012,ou seja, mais de um em cada cinco jovens no mercado 

de trabalho está desempregado e há um risco de uma geração perdida; 

• O desemprego de longa duração aumentou em todos os grupos, mas principalmente 

para os jovens e os com níveis mais baixos de educação 

(7,1 % da população ativa jovem estava sem emprego há mais de um ano no terceiro 

trimestre de 2012, contra 6,3 % no ano anterior); 

• As oportunidades de um jovem desempregado encontrar um emprego é baixo - 

apenas 29,7% das pessoas com idades entre 15-24 e desempregados em 2010 

encontraram um emprego em 2011; 

• Quando os jovens encontram trabalho, este tende a ser um trabalho menos estável - 

em 2012, 42,0% dos jovens empregados tinham um contrato temporário (quatro vezes 

mais do que os adultos) e 32,0% a tempo parcial (cerca de duas vezes a dos adultos); 

• Os que abandonam precocemente a escola são um grupo de alto risco - 54,2% deles 

não estão empregados e dentro deste grupo cerca de 70% querem trabalhar; 

• Resignação é uma preocupação cada vez maior - 12,4% dos jovens inativos queria 

trabalhar, mas não foram à procura de emprego no segundo trimestre de 2012; 

• Em 2012, 13,2% dos jovens não tinham emprego, nem frequentavam qualquer curso 

de educação ou formação (NEETs), ascendendo a 7.4 milhões; 

• Existem desajustamentos de qualificações significativos no mercado de trabalho 

europeu, com mais de 2 milhões de vagas não preenchidas na UE. 
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Constata-se assim que os jovens têm sido duramente atingidos pela recessão tendo-se tornado 

muito difícil a sua transição da escola para o trabalho. Esta situação de retirada do mercado de 

trabalho terá efeitos negativos a longo prazo. 

 

2.2. EFEITOS DA CRISE 

Citando o Comissário Europeu para o Emprego, os Assuntos Sociais e a Inclusão, László Andor: 

«A crise social na Europa continua a agravar-se e em vários Estados-Membros não se 

anteveem melhorias palpáveis. Os mais pobres são muitas vezes os mais afetados. Os 

governos devem investir no sentido de encontrarem a via para o crescimento inclusivo e de 

oferecer às pessoas uma verdadeira oportunidade de terem um nível de vida condigno — o 

recente Pacote de Investimento Social apontou formas de o fazer. Mas, acima de tudo, 

precisamos de mais solidariedade: dentro de cada país e também entre os países. Só 

poderemos superar a crise atual se formos solidários.” 

Como impactos da crise apontam-se: 

• A disparidade no desemprego entre o Sul/periferia e o Norte da zona do euro atingiu 

uma diferença sem precedentes de 10 pontos percentuais em 2012. Na UE, o PIB 

contraiu-se 0,5 % no quarto trimestre de 2012, a maior contração desde o início de 

2009. O emprego total na UE baixou 0,4 % em 2012, com uma evolução positiva 

percetível apenas no trabalho a tempo parcial. Só no quarto trimestre de 2012 baixou 

0,2 % em relação ao trimestre anterior; 

• As importantes reduções do rendimento real das famílias, exercendo uma forte 

pressão sobre o nível de vida das famílias com baixos rendimentos, devido às 

alterações aos sistemas fiscais e das prestações sociais e os cortes nos salários do 

setor público; 

• A parte da população da UE que sofre dificuldades financeiras continua muito acima 

dos níveis observados em qualquer altura da década anterior, afetando praticamente 

um quarto das famílias com baixos rendimentos; 

• Os efeitos psicológicos sobre o bem-estar dos indivíduos e suas famílias bem como 

sobre as relações familiares provocado pelo stress do desemprego; 

• O desemprego em massa com um efeito considerável sobre as comunidades na 

medida em que reduz os seus recursos bem como a oferta de serviços traduz-se numa 

limitação das oportunidades de emprego;  

• A redução das despesas sociais (despesas com proteção social) foi muito mais 

acentuada durante esta crise do que em anteriores recessões, o que reflete em parte 

a excecional consolidação orçamental no contexto da crise do euro. Esta crise 

neutralizou a função de estabilização económica dos sistemas de proteção social em 

muitos Estados-Membros e pode ter contribuído para agravar a recessão, pelo menos 

no curto prazo;  

• A diminuição da taxa de fecundidade que na Europa tem atingido níveis muito baixos 

o que associado à retração e ao envelhecimento da mão-de-obra colocam a longo 



38 
 

prazo grandes desafios aos mercados de trabalho da EU, continuando claramente a 

constituir motivo de forte preocupação; 

• A exigência de, tendo em conta as dinâmicas de mudança setoriais e profissionais, 

processos de requalificação e substituição de baixos níveis de qualificação por altos 

níveis de qualificação da população no mercado de trabalho conduzindo por vezes a 

subutilização das competências dos trabalhadores; 

• A Europa está passando por uma crise que atingiu os jovens europeus em que para 

além dos níveis sem precedentes de desemprego, existe o risco de exclusão social e 

pobreza. 

 

2.3. AÇÕES AO NÍVEL EUROPEU 

Tendo em conta os efeitos da crise foram desencadeados, ao nível da UE determinadas ações, 

tendo em conta igualmente os objetivos da Estratégia 2020. Entre esses objetivos, 

marcadamente concentrados sobre os jovens, encontram-se: 

• Uma meta global de reduzir o abandono escolar precoce (10% em 2020); 

• Um aumento da participação dos jovens no ensino superior (40% em 2020);   

• Uma redução da pobreza e um aumento da participação da população no emprego de 

modo a atingir em 2020 uma taxa de emprego de 75% (para a população dos 20-64 

anos), dois outros grandes objetivos igualmente relacionados com a juventude. 

Em 2009, o Conselho aprovou um Quadro renovado para a cooperação europeia no domínio 

da juventude (2010 - 18), com base na Comunicação "Estratégia Europeia da Juventude: 

Investir e Mobilizar". Ao reforçar a cooperação e partilha de boas práticas, o Quadro renovado 

tem dois objetivos: 

(i) criar mais oportunidades iguais para todos os jovens na educação e no mercado 

de trabalho, e 

(ii)  promover a cidadania ativa, a inclusão social e a solidariedade de todos os 

jovens. 

O Quadro renovado é baseado em ações. Conforme ilustrado pelo diagrama de árvore, 

ramificando-se em oito áreas de política ou campos de ação: educação e formação, emprego e 

empreendedorismo, inclusão social, saúde e bem-estar, participação, cultura e criatividade, 

voluntariado e juventude e o mundo. 
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Fonte: 2012, Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the renewed 
framework for European cooperation in the youth field (2010-18) (2012/C 394/03) 

 

Em Março de 2008, o Conselho Europeu destacou que o investimento nas pessoas e a 

modernização do mercado de trabalho é uma das 4 áreas prioritárias da Estratégia de Lisboa, 

pelo que a Comissão Europeia apresentou a Comunicação sobre “New Skills for New Jobs 

Anticipating and Matching Labour Market and Skills Needs” integrando uma avaliação global 

das competências futuras necessárias em 2020 na Europa, tendo em conta o impacto da 

mudança tecnológica, o envelhecimento da população e os próximos desenvolvimentos, para 

antecipar as necessidades futuras.  

Três conclusões principais emergem da avaliação da Comissão: i) existe no 

médio e longo prazo, um enorme potencial de criação de emprego na Europa – tanto para 

novos como para substituição de postos de trabalho; ii) as competências e qualificações 

exigidas vão aumentar significativamente, e em todos os tipos e níveis de profissão; iii) 
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necessidade de assegurar uma melhor adequação a longo prazo entre as competências 

oferecidas e a procura do mercado de trabalho. 

Com vista a responder a estes desafios várias ações são propostas a nível comunitário nos 

seguintes domínios: promoção da mobilidade profissional e geográfica, reforço da capacidade 

europeia em termos de previsões e antecipações, reforço da cooperação internacional, 

promoção do diálogo entre atividade económica e entidades de educação e formação, 

mobilização dos instrumentos comunitários. 

 Nesta linha, a iniciativa New Skills for New Jobs reforça a necessidade da existência de 

políticas de educação mais eficazes e modernização dos mercados de trabalho, através de 

políticas de flexigurança, propondo uma avaliação global das futuras competências necessárias 

ao mercado de trabalho, em parceria com os Estados-Membros, empresas e outras entidades 

interessadas com vista à recuperação económica no Quadro da Estratégia para o Crescimento 

e o Emprego.  

Com a mesma preocupação de um melhor ajustamento entre a procura e a oferta de 

qualificações e competências a Comissão Europeia lançou o Panorama de Competências da 

UE constituído por um sítio Web (com dados pormenorizados por setor, profissão e país) que 

apresenta informações quantitativas e qualitativas sobre as necessidades de competências a 

curto e a médio prazo, bem como sobre o desencontro entre a oferta e a procura de 

competências. O Panorama, que reúne dados e previsões recolhidos a nível da UE e dos 

Estados-Membros, destaca as profissões que mais têm crescido, bem como as que maiores 

estrangulamentos registam, com elevados números de vagas por preencher - apesar dos 

elevados níveis de desemprego, existem muitas vagas de emprego por preencher na UE.  

Uma nova iniciativa focalizada na formação prática dos jovens European Alliance for 

Apprenticeships foi lançada em 2012, em Berlim e cujo desenvolvimento é da 

responsabilidade do CEDEFOP. 

Os Programas de aprendizagem bem como outros programas similares dirigidos aos jovens 

apresentam uma vantagem para o mercado de trabalho. 

Na Alemanha, Áustria e Dinamarca, onde mais de 30% dos alunos do ensino profissional 

participam em estágios ou outras formas de formação profissional em contexto de trabalho, o 

desemprego juvenil está muito abaixo de 15% - enquanto nos países onde menos de 6% dos 

alunos do ensino profissional estão incluídos neste tipo de formação (Grécia, Portugal, 

Espanha, Itália, Estónia), os níveis de desemprego entre os jovens tendem a estar acima de 

25%. 

A principal vantagem da combinação de estudos teóricos com o trabalho na empresa é que 

proporciona aos jovens a oportunidade de adquirir competências específicas da função 

trabalho, competências comportamentais e ainda conhecer a realidade do dia-a-dia do mundo 

do trabalho. Trata-se de uma via de formação que tem benefícios tanto para os jovens como 

para as empresas. 
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Neste sentido a Comissão Europeia comprometeu-se a estabelecer uma Aliança Europeia para 

uma aprendizagem moderna, de alta qualidade e atrativa de acordo com Rethinking Education 

(Comunicação da Comissão Europeia de 20 de Novembro, de 2012). 

Youth on the Move (Juventude em Movimento) é um pacote abrangente de iniciativas de 

políticas de educação e de emprego para os jovens na Europa. Lançado em 2010, é parte da 

Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo e tem como 

objetivo melhorar a educação e a empregabilidade dos jovens, a fim de reduzir a elevada taxa 

de desemprego e aumentar a taxa de emprego dos jovens – em linha com a meta global da UE 

de alcançar uma taxa de emprego de 75% para a população em idade ativa (20 - 64 anos) – 

através de: 

• tornar o ensino mais relevante para as necessidades dos jovens; 

• incentivar a tirar mais partido  das subvenções da UE para estudar noutro país; 

• encorajar os Estados Membros   a tomar medidas que simplifiquem a transição da 

educação para o mercado de  trabalho. 

 

Youth Opportunities Initiative é um conjunto de medidas, previstas para 2012 e 2013, para 

reduzir o desemprego juvenil constituindo parte da Iniciativa Youth on the Move, com o 

objetivo de apoiar os jovens desempregados em particular dirigida a: 

• jovens que abandonaram a escola ou formação, sem ter alcançado o ensino 

secundário com vista ao retorno à escola ou à inscrição  em formação profissional; 

• licenciados com vista a  obter uma primeira experiência de trabalho. 

A iniciativa Your First EURES Job, no Quadro da Estratégia Europa 2020, vem na sequência das 

iniciativas Youth on the Move e Youth Opportunities e destina-se a ajudar os jovens europeus 

a encontrar trabalho noutros países da UE. 

Tem como objetivo para 2012-13 ajudar cerca de 5 000 pessoas a preencher postos de 

trabalho vagos em toda a UE. As atividades foram iniciadas em 2012 e envolve apenas um 

número limitado de serviços de emprego e ofertas de emprego.  

Your First EURES Job baseia-se no apoio de serviços nacionais de emprego - Informação, 

procura de emprego, recrutamento, financiamento - tanto para jovens candidatos a emprego 

como para empresas interessadas em recrutar fora do seu país de origem. O financiamento 

está sujeita às condições e procedimentos implementados por esses serviços. 

 

Tendo presente o agravamento das perspetivas de emprego para os jovens a Comissão 

Europeia no intuito de reduzir os níveis de desemprego juvenil inaceitavelmente elevados, 

adotou o Pacote de Emprego dos Jovens em 5 de Dezembro de 2012, com um conjunto de 

medidas que incluía: uma proposta de Recomendação do Conselho relativa ao 

estabelecimento de uma Garantia para a Juventude, lançamento da segunda fase da consulta 

dos parceiros sociais sobre um Quadro de qualidade para os estágios, anúncio da Aliança 

Europeia para a Aprendizagem e caminhos para reduzir os obstáculos à mobilidade dos jovens. 
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A proposta de recomendação sobre a introdução de uma Garantia para a Juventude (youth 

Guarantee) em cada Estado-Membro, tinha como objetivo assegurar que todos os jovens até 

aos 25 anos possam receber uma oferta de emprego, de continuação dos estudos, de 

aprendizagem ou de estágio profissional no prazo de quatro meses após terem deixado a 

educação formal ou ficado desempregados (o Conselho de Ministros chegou a acordo político 

sobre esta recomendação em 28 de Fevereiro de 2013). 

Mais recentemente, a Comissão também propôs medidas operacionais para a rápida 

implementação da Iniciativa para o Emprego dos Jovens. 

Esta iniciativa foi proposta pelo Conselho Europeu de 7 e 8 de Fevereiro de 2013 e dotada de 

um orçamento de 6 mil milhões de Euros, para o período 2014-2020. 

Neste sentido o Comissário para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, László Andor, 

afirmou: «Na sequência do forte sinal político dado pelo Conselho Europeu no sentido de 

apoiar a Garantia para a Juventude e outras medidas destinadas a reduzir os níveis sem 

precedentes que o desemprego juvenil atingiu, a Comissão apresentou a proposta concreta 

para autorizar os Estados-Membros a usar os recursos imediatamente após a entrada em 

vigor do novo Quadro orçamental para 2014-2020.» 

A Iniciativa para o Emprego dos Jovens apoiará em especial os jovens que não trabalham, não 

estudam nem seguem qualquer formação (os chamados NEET) nas regiões da União que, em 

2012, registavam taxas de desemprego juvenil superiores a 25, sendo focalizada na integração 

destes jovens NEET no mercado de trabalho.  

Os fundos atribuídos à Iniciativa para o Emprego dos Jovens serão, pois, utilizados para 

reforçar e acelerar as medidas definidas em Dezembro de 2012 no Pacote de Emprego dos 

Jovens, nomeadamente para financiarem medidas destinadas a aplicar, nas regiões elegíveis, 

a Recomendação relativa ao estabelecimento de uma Garantia para a Juventude, acordada 

pelo Conselho de Ministros do Emprego e dos Assuntos Sociais da EU, em 28 de Fevereiro5.  

Ainda na linha da luta contra o desemprego e as consequências sociais da crise foi aprovado 

em Março de 2013 o Pacote de Investimento Social que integra orientações aos Estados-

Membros sobre políticas sociais mais eficientes e eficazes para enfrentar os enormes desafios 

                                                           
5
 Commissioner Andor said "Given the record numbers of young jobless, I am very pleased that the 

Council has approved the Youth Guarantee proposal so quickly. It is crucially important that Member 
States urgently put in place measures to make the Youth Guarantee a reality and so to urgently get 
young people into work. EU funds can help but they also need to invest their own money to avoid 
higher costs in the future." (IP/13/217) 
The Recommendation, proposed by the Commission on 5th December 2012 as part of the Youth 
Employment Package, gives Member States a clear benchmark and precise guidelines for establishing 
their own Youth Guarantee scheme on the basis of six axes: 

• establishing strong partnerships with all stakeholders 

• ensuring early intervention and activation to avoid young people becoming or 
remaining NEETs (not in employment, education or training) 

• taking supportive measures that will enable labour market integration 

• making full use of EU funding to that end 

• assessing and continuously improving the Youth Guarantee and 

• implementing the scheme rapidly. 
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com que se confrontam, nomeadamente graves problemas financeiros, o aumento da pobreza 

e da exclusão social e taxas de desemprego sem precedentes, em especial entre os jovens., 

juntamente com o desafio do envelhecimento demográfico e da diminuição da população 

ativa. Apresenta ainda uma atenção especial sobre o investimento social não só a favor das 

crianças mas também dos jovens devido à sua eficácia em quebrar os ciclos intergeracionais de 

pobreza e exclusão social e melhorar as oportunidades das pessoas em fases posteriores das 

suas vidas 

Este pacote sublinha que o investimento público no acolhimento de crianças, na educação ou 

no apoio ao envelhecimento ativo e saudável deve ser mantido ou intensificado, mesmo 

quando os orçamentos nacionais são de contenção, dado que sem esses investimentos muitas 

pessoas não poderão participar na sociedade ou desenvolver o seu potencial económico.  

Este pacote constitui um complemento das seguintes iniciativas: Pacote do Emprego, que 

define o caminho a seguir para uma recuperação rica em emprego, o Livro Branco sobre as 

pensões, que visa uma estratégia adequada para as pensões; Pacote de Emprego de Jovens 

ligado às dificuldades que os jovens enfrentam na obtenção de emprego; e o Rethinking 

Education que promove investimentos em educação e formação com vista à obtenção de 

melhores resultados socioeconómicos.6 

Aconselhamento sobre sistema de aprendizagem e estágios - a UE apoia os Estados-

Membros a desenvolver aprendizagem de alta qualidade e programas de estágio para: 

• tornar mais fácil a transição da escola para o mercado de trabalho; 

• capacitar os jovens com as competências adequadas e experiência de emprego 

sustentável. 

O serviço de consultoria em sistemas de aprendizagem e de estágios estará disponível até o 

final de 2014 e traduzir-se-á em:  

• Helpdesk; 

                                                           
6
 O pacote de investimento social constitui um quadro político integrado que atende às diferenças 

sociais, económicas e orçamentais entre os Estados-Membros. Focaliza-se nos seguintes aspetos: 

• A garantia de que os sistemas de proteção social dão resposta às necessidades das 
pessoas em momentos críticos das suas vidas. Há que fazer mais para reduzir o risco de fratura 
social e assim evitar maiores despesas sociais no futuro. 

• Políticas sociais simplificadas e mais bem orientadas, de modo a repor a adequação e 
a sustentabilidade dos sistemas de proteção social. Alguns países apresentam resultados 
sociais melhores do que outros, apesar de disporem de orçamentos idênticos ou inferiores, o 
que prova que é possível melhorar a eficácia das despesas com a política social. 

• Reforçar as estratégias de inclusão ativas nos Estados-Membros. A existência de 
estruturas de acolhimento de crianças e de educação a preços acessíveis, a prevenção do 
abandono escolar precoce, a formação e a assistência na procura de emprego, o apoio em 
termos de habitação e a acessibilidade dos cuidados de saúde são áreas de intervenção com 
forte dimensão de investimento social. ( IP/13/125, MEMO/13/117, MEMO/13/118 
speech/13/141) 
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• Programas de investigação sobre sistemas de aprendizagem e de estágios que 

incluem: 
o Revisão de aprendizagem existente e programas de estágio identificando as 

abordagens mais bem-sucedidas e rentáveis para os jovens, governos, 

empregadores e sociedade em geral (disponível no Verão de 2013); 
o Guia resumindo as conclusões da revisão (disponível verão 2013): 
o Resumo dos programas de aprendizagem e de estágios relevantes, previstos 

no âmbito do novo período de programação FSE 2014-2020 (disponível verão 

2014). 

• Eventos: 
o  Conferencia em Junho de 2013 para troca de boas práticas na criação e gestão 

de sistemas de aprendizagem e de estágios e identificar a necessidade de 

assistência por parte dos Estados-Membros; 
o Seminário de formação em Fevereiro de 2014 para aumentar o conhecimento 

sobre a avaliação dos programas de aprendizagem e de estágios para os 

responsáveis pela criação e gestão de sistemas; 
o Ações de sensibilização organizadas nos Estados-Membros para levarem o 

projeto mais perto das empresas, instituições de educação e de jovens. 

Para além destas ações de nível europeu existem várias atividades desenvolvidas a nível dos 

Estados Membros, com o apoio do FSE, tal como se pode constatar através de alguns dados 

que se apresentam seguidamente7:  

• ES: 294,2 milhões de Euros canalizados para ações de fomento à empregabilidade dos 

jovens, apoio aos serviços públicos de emprego com o desenvolvimento de medidas 

ativas do mercado de trabalho para os jovens e o reforço do combate ao abandono 

escolar precoce, bem como a promoção da formação profissional; 

• IT: mil milhões de Euros canalizados para dinamizar o ensino e o emprego nas regiões 

meridionais e combater o abandono escolar precoce; 

• IE: 25 milhões de Euros reafectados para manter, até finais de 2013, 3 700 vagas de 

formação para jovens que abandonaram o ensino precocemente; 

• LT: 18,3 milhões de Euros canalizados para duplicar o número de jovens 

desempregados que beneficiam de apoio direto da UE nos próximos dois anos, para 

chegar a 21 000; 

• PT: 143,3 milhões de Euros para apoiar 89 510 jovens com as medidas do programa 

«Impulso Jovem», designadamente estágios; 

• SK: 70 milhões de Euros reafectados à criação de 13 000 empregos nas regiões 

eslovacas mais atingidas pelo desemprego, a maioria dos quais destinados a jovens, 

utilizando o reembolso parcial dos custos do trabalho; 

• EL: 250 milhões de Euros reafectados; está em preparação um plano de ação para 

facultar a 333 000 jovens oportunidades de formação, experiência profissional, 

emprego e empreendedorismo;  

• LV: 26,3 milhões de Euros do orçamento de Estado afetados à implementação de 

atividades do FSE destinadas a fomentar a competitividade e o emprego dos jovens. 

                                                           
7
 Os números referidos são provisórios e refletem as informações disponíveis em Novembro de 2012 
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De acordo com uma Comunicação da Comissão Europeia (COM (2012) 727Final) os principais 

problemas que afetam os jovens são os que constam do Quadro abaixo apresentado, o qual 

integra igualmente os principais instrumentos adotados ao nível da UE. 

Quadro 2. 6. Problemas que afetam o Emprego dos Jovens e Possíveis Ações da EU: 

Problema Solução possível Instrumentos/Ações da UE 
Os jovens têm dificuldade 
em encontrar um lugar 
seguro no mercado de 
trabalho 
 

Adoção de medidas para apoiar a 
inclusão dos jovens no mercado de 
trabalho, tais como as que facilitam 
a transição entre a escola e o 
trabalho, a reforma da 
legislação/instituições do mercado 
de trabalho para as tornar mais 
favoráveis ao emprego e corrigir a 
segmentação do mercado de 
trabalho. 

Adoção e aplicação de recomendações 
específicas por país no contexto do 
Semestre Europeu 
(secção III e anexo II do documento de 
trabalho) 
 

Abandono da escola ou do 
trabalho por parte dos 
jovens, em especial os dos 
grupos vulneráveis e 
desfavorecidos; 
desemprego de longa 
duração e inatividade em 
alta 

Instituição de instrumentos de 
Garantia para a Juventude; 
utilização eficiente do 
financiamento do FSE para garantir 
a sua execução  
 

Apoio aos sistemas de garantias para a 
juventude (designadamente, através do 
intercâmbio de melhores práticas; 
financiamento do FSE) 
���� A Comissão propõe uma 
Recomendação do Conselho para o 
estabelecimento de um sistema de 
garantias para a juventude (secção IV) 

Dificuldade nas transições 
do ensino para a vida 
profissional 

Aumento da oferta de estágios e 
oportunidade de aprendizagem de 
qualidade  

Tomada de medidas decisivas para 
promover estágios e oportunidades de 
aprendizagem de qualidade 
� A Comissão está a lançar a segunda 
fase de uma consulta dos parceiros 
sociais sobre um Quadro de Qualidade 
para os Estágios (secção V.1) 
���� A Comissão vai criar uma Aliança 
Europeia para a Aprendizagem (secção 
V.2) 

Números importantes de 
vagas por preencher 
coexistem com elevadas 
taxas de desemprego e 
com crescentes 
desfasamentos geográficos 
e de competências  

Redução dos obstáculos à 
mobilidade para permitir que as 
empresas recrutem trabalhadores, 
aprendizes e estagiários de outros 
países da EU 

Reforço dos instrumentos financeiros da 
UE para promover a mobilidade intra-UE 
���� A Comissão vai lançar, no primeiro 
semestre de 2013, uma consulta às 
partes interessadas sobre um futuro 
programa Empregos EURES para jovens 
(secção V.3.) 

Fonte: Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões(COM(2012) 727 Final) 

 
2.4. ASPETOS A DESTACAR 

A situação dos jovens aparece como uma das mais preocupantes, relativamente à dos adultos, 

na medida em que o desemprego tem piorado desde o início da crise económica 

apresentando, em 2012, um valor de 22,9% existindo fortes diferenças entre os vários Estados 

Membros. 
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A nível europeu, constata-se i)aumento da taxa de desemprego para todos os níveis de 

educação i) maior abandono escolar precoce nos países com maior nível de desemprego de 

jovens ii) aumento dos contratos até um ano em detrimento dos contratos com duração 

superior a um ano, sobretudo entre 2011 e 2012, o que traduz uma maior precaridade do 

mercado de trabalho para os jovens. iii) acréscimo acentuado do desemprego de longa 

duração (mais de 12 meses), iv) proporção de jovens que não estão nem no emprego, nem na 

educação, nem na formação (NEET) continua a aumentar, sendo preocupante os grandes 

aumentos naqueles Estados Membros que já tinham níveis mais elevados.  

O impacto da crise financeira e económica tem tido reflexos nos mais variados domínios da 

sociedade, desde os económicos, sociais aos psicológicos provocando uma aceleração de 

fenómenos de pobreza e exclusão social e acentuando as diferenças entre os vários países da 

UE. 

Tendo em conta os efeitos da crise foram desencadeados ao nível da UE determinadas ações, 

considerando igualmente os objetivos da Estratégia 2020, que passam por facilitar i) a 

transição entre a escola e o trabalho, ii) a reforma da legislação/instituições do mercado de 

trabalho para as tornar mais favoráveis ao emprego e corrigir a segmentação do mercado de 

trabalho, iii) utilizar eficientemente o financiamento do FSE para garantir a sua execução, iv) 

aumentar a oferta de estágios e oportunidade de aprendizagem de qualidade e v) reduzir os 

obstáculos à mobilidade para permitir que as empresas recrutem trabalhadores, aprendizes e 

estagiários de outros países da UE. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JOVEM  

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JOVEM AO NÍVEL NACIONAL  

 A população em Portugal apresenta desde o 4º trimestre de 2010, um decrescimento 

passando, segundo o EUROSTAT, de 10642,1 milhares para 10594,5 milhares, no 4º trimestre 

de 2012. Por grupos etários, a evolução verificada foi a seguinte: 

Quadro 3. 1. Evolução da População por Grupos Etários, 2010-2012 

  2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 

15-24 
anos 

1.151,6 1.152,4 1.145,9 1.139,7 1.133,4 1.136,8 1.131,0 1.125,5 1.119,9 

25-64 
anos 

7.112,1 7.100,3 7.096,8 7.095,4 7.093,8 7.051,8 7.041,9 7.034,1 7.025,7 

65 e mais 
anos 

1.917,2 1.929,8 1.936,8 1.944,3 1.951,7 1.962,1 1.969,2 1.976,9 1.984,4 

Fonte: EUROSTAT –LFS  

 

Observa-se que a população do grupo etário 65 e mais anos apresenta um crescimento 

constante ao longo de todo o período em análise, enquanto para os restantes grupos de idade 

se observa um decrescimento (1,2% para o grupo 15-24 anos e 0,9% para o grupo 25-64 anos). 

Por outro lado, durante o mesmo período, se entre o 4ºtrimestre de 2010 e o 3ºtrimestre de 

2011 se verificou um crescimento quase nulo da população ativa total, já o grupo 15-24 anos 

apresentou um crescimento de 10,9%. Contudo, a partir desta data tem-se observado um 

constante decrescimento do total de ativos (- 2,3%) e, em especial, da população jovem que 

apresentou até ao 1º trimestre de 2013 um decrescimento de 14,4%. 

Quadro 3. 2. População Ativa, por Grupos Etários, 2010-2012 

  2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 

 15-24 anos 415,0 445,6 427,7 460,6 441,4 426,7 421,3 449,1 412,2 394,3 

15-64 anos 5.257,9 5.274,2 5.275,5 5.261,9 5.230,6 5.202,2 5.220,2 5.227,5 5.168,9 5121,3 

65-74 anos            279,5 286,1     264 

Fonte: EUROSTAT, LFS  

 

No que se refere à população de 15 -24 anos, observa-se um decrescimento em todos os níveis 

do ISCED, com exceção do nível 5-6. 

Quadro 3. 3. Evolução da População Ativa de 15-24 Anos, por Habilitações, 2010-2012 

ISCED97 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 

All ISCED 1997 levels  415,0 445,6 427,7 460,6 441,4 426,7 421,3 449,1 412,2 

Pre-prim, prim and lower 
secondary (levels 0-2) 

220,6 223,1 210,1 227,3 208,2 194,7 194,2 197,4 177,5 

Upper second and post-second 
non-tertiary  (levels 3 and 4) 

146,1 162,5 159,5 174,6 179,7 181,4 176,1 194,5 173,0 

First and second stage of tertiary 
education (levels 5 and 6) 

48,2 60,0 58,0 58,6 53,6 50,5 51,0 57,3 61,6 

Fonte: EUROSTAT, LFS 
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Pelo Gráfico 3.1, pode notar-se que o comportamento da população ativa, por nível do ISCED, 

apresenta para o nível 0-2, um decrescimento praticamente constante durante todo o período 

e mais acentuado durante o ultimo trimestre. 

Saliente-se que no 1ºtrimestre de 2012 cerca de 49% do emprego jovem tinha habilitações 

inferiores ao ensino secundário. 

Gráfico 3. 1. Evolução da População Ativa Jovem, segundo o ISCED 4ºTrimestre 2010 – 
4ºTrimestre 2012 

 
Fonte: EUROSTAT, LFS 

 

Gráfico 3. 2. Emprego Jovem por Habilitações 

 
Fonte: EUROSTAT, LFS 

 

Em termos de emprego verificou-se que a população jovem ocupava no 4º trimestre de 2010, 

319,5 milhares de postos de trabalho, passando tal situação para 228,5 milhares, no 1º 

trimestre de 2013. Isto significou uma perda de quase 100 mil postos de trabalho em apenas 2 

anos (redução de 29% de emprego). 
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Gráfico 3. 3. Evolução do Emprego Jovem, 2010-2013 

 
Fonte : EUROSTAT , LFS 

 

Por setores de atividade mais significativa a evolução mostra que globalmente o emprego 

diminuiu no período em análise em cerca de 70 mil (redução de 22,3%). Entre o 4ºtrimestre de 

2010 e o 4ºtrimestre de 2012, apenas o setor da Agricultura e o setor Administrativo e Apoio 

de Atividades de Serviços, registou um crescimento passando de 14,1 milhares para 14,4 

milhares. Todos os outros setores apresentaram redução de emprego.  

Assim, observou-se: Industrias Transformadoras – redução de 4,3%; Construção – redução de 

66,1%, Alojamento e Restauração – redução de 18,4%; Administração Publica – redução de 

38,9%;Serviços de Saúde e Apoio Social – redução de 31,3%. 

Quadro 3. 4. Evolução de Emprego Jovem em Alguns Setores de Atividade, 2010-2012 

 
Fonte : EUROSTAT LFS Database 

 

De acordo com dados do LFS/EUROSTAT, observa-se que os jovens de 15 a 24 anos que têm 

um emprego, para além de se verificar uma tendência para a redução das entradas( o que 

naturalmente se encontra ligado à redução do volume de emprego) estas apresentam em 

todos os trimestres um valor abaixo dos 50 milhares, sendo o valor no 4º trimestre de 2012 de 

45,1 milhares.  
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NACE_R2 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4

Total - All NACE activities 319,5 321,6 312,2 322,2 285,1 272,3 271,6 274,0 247,3

Agriculture, forestry and fishing 9,4 9,9 9,3 10,8 11,7 11,2 10,5 10,7 10,0

Mining and quarrying : : : : : : : : :

Manufacturing 61,1 57,8 59,8 65,0 58,2 59,8 56,9 59,7 58,5

Construction 33,3 27,2 27,3 26,8 25,7 17,8 16,2 18,3 11,3

Accommodation and food service activities 31,0 35,8 33,0 43,7 32,0 30,3 33,0 38,1 25,3

Professional, scientific and technical activities 8,1 11,8 11,7 10,6 9,4 12,0 9,0 : 8,0

Administrative and support service activities 14,1 11,2 11,9 14,9 14,9 9,3 12,2 14,6 14,4

Public administration and defence; compulsory social security19,0 21,3 18,6 17,1 14,7 14,2 13,1 10,9 11,6

Human health and social work activities 24,9 24,4 23,7 21,4 16,3 23,3 19,4 20,9 17,1
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Gráfico 3. 4 Estrutura das Entradas no Emprego Segundo a Duração do Desemprego 

 
Fonte: Fonte : EUROSTAT LFS Database 

 

As taxas de emprego, segundo o nível de escolaridade, Gráfico 3.5 - com exceção do verificado 

no 4º trimestre de 2013, em que a taxa de emprego dos jovens com o nível 5-6 do ISCED 

apresenta um ligeiro aumento - apresentam em todo o período (desde o 4º trimestre de 2010) 

uma diminuição. Contudo, se a taxa de emprego do grupo 0-2 passou de 24,9% para 17,5% e 

do grupo 3-4 diminuiu de 29,1% para 24,8%, constata-se uma redução da taxa de emprego dos 

jovens com nível 5-6 do ISCED, dado que no trimestre de 2011 era de 60,2% e no 4º trimestre 

de 2012 de 38,2%. 

 

Gráfico 3. 5. Taxas de Emprego, por Nível de ISCED 

 
Fonte : EUROSTAT Database 

 

De acordo com o Quadro 3.6, verifica-se, se compararmos as estruturas no 4º trimestre de 

2010 com o 4ºtrimestre de 2012, que as profissões em relação ao nível escolar são em geral as 
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profissões ligadas ao mais baixo nível de escolaridade que aumentam a importância relativa no 

emprego, com exceção dos Quadros técnicos (ISCED 5-6) onde se observa um aumento quer 

em termos de volume quer em termos de peso.  

 

Quadro 3. 5. Emprego Jovem, Segundo a Profissão (ISCO)  

 
Fonte: EUROSTAT , LFS Database 

 

 

Quadro 3. 6. Estrutura do Emprego Jovem, por Profissões, no 4Trimestre de 2010 e 2012 

ISCO 2010Q4 2012Q4 

Total 100,0 100,0 

Managers   

Professionals 5,2 9,9 

Technicians and associate professionals 8,6 6,9 

Clerical support workers 13,1 7,1 

Service and sales workers 26,6 28,8 

Skilled agricultural, forestry and fishery workers 2,4  

Craft and related trades workers 18,9 16,2 

Plant and machine operators, and assemblers 8,0 8,5 

Elementary occupations 12,7 14,7 

Armed forces occupations 3,2 3,9 

Fonte: EUROSTAT, LFS Database 

 

Esta situação de redução do emprego foi naturalmente acompanhada pelo aumento de 

desemprego, tendo a taxa de desemprego dos jovens atingido o valor de 40,2%, no 

1ºtrimestre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

ISCO 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4

Total 312,3 314,1 308,3 317,0 279,4 265,4 266,7 266,7 241,0

Managers : : : : : : : : :

Professionals 16,3 34,6 33,4 25,1 19,4 22,3 22,8 22,3 23,8

Technicians and associate professionals 26,9 20,6 26,3 23,3 19,7 18,6 18,2 20,4 16,7

Clerical support workers 40,8 33,0 33,1 28,4 26,3 24,0 25,8 26,2 17,2

Service and sales workers 83,2 95,2 84,3 97,1 83,3 78,7 76,4 70,3 69,4

Skilled agricultural, forestry and fishery workers7,6 : : : : 8,4 8,1 : :

Craft and related trades workers 59,1 48,5 48,1 51,7 54,2 46,8 43,7 43,8 39,1

Plant and machine operators, and assemblers25,0 22,2 22,5 28,6 20,9 18,3 20,8 20,8 20,4

Elementary occupations 39,6 39,3 40,1 42,6 38,0 35,6 39,3 41,5 35,5

Armed forces occupations 9,9 10,5 11,3 10,2 9,7 8,6 7,8 7,6 9,3
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Gráfico 3. 6. Taxa de Desemprego Total e da População com Menos de 25 Anos 

 
          Fonte : EUROSTAT , LFS  

 

A evolução de desemprego dos jovens entre o 1º trimestre de 2011 e o 1º trimestre de 2013 

apresenta a seguinte configuração, tal como se verifica pelo Gráfico 3.7, sendo de salientar um 

pico no 3º trimestre de 2012. 

 

Gráfico 3. 7. Evolução do Volume de Desemprego Jovem, 2011-2013 

 
Fonte: EUROSTAT, LFS 

 

Em termos de taxas de desemprego de jovens, segundo o nível de escolaridade, observa-se, 

conforme Gráfico 3.8 e Quadro 3.7, que para todos os níveis de ISCED se verificou um aumento 

significativo das taxas de desemprego nos dois últimos anos, sendo mais alta a taxa de 

desemprego para os jovens do nível 0-2, mas praticamente igual ao ISCED 5-6. 

Contudo, entre 2011 e 2012, o aumento da taxa de desemprego foi de 10,1 para o ISCED 5-6, 

de 8,3 para o ISCED 3-4 e de 6,8 para o ISCED 0-2, o que significa um aumento maior de 

desemprego para os níveis mais elevados de escolaridade. 
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Quadro 3. 7.Taxas de Desemprego da População 15-24  Anos,  por ISCED 

ISCED97 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(level 0-2) 13,4 14,9 15,5 15,2 16,2 15,8 20,3 22,3 32,6 39,4 

(level 3-4) 12,9 11,2 15,3 16,0 14,8 14,3 18,1 21,3 27,2 35,5 

(level 5-6) : : 24,3 29,0 25,9 27,3 24,5 26,1 29,0 39,1 

Fonte . EUROSTAT.LFS Database 

 

 

Gráfico 3. 8. Evolução Taxas de Desemprego 15-24 Anos, por ISCED 

 
Fonte. EUROSTAT.LFS Database 

 

Comparando o volume de desemprego com o volume de emprego, verifica-se que a redução 

do emprego não foi acompanhada por um aumento de desemprego da mesma ordem de 

grandeza, o que parece indicar poderem existir jovens que saem do emprego diretamente 

para a inatividade. 

Com efeito, entre o 1º trimestre de 2012 e o 1º trimestre de 2013, segundo o INE, verificou-se 

uma redução do emprego de 43,8 milhares, ao mesmo tempo que o desemprego aumentou 

apenas 11,5 milhares. 

Como a população inativa deste grupo de idades passou de 710,2 milhares para 711,5 

milhares, apenas 1,3 milhares dos anteriores empregados são inativos. É valida, portanto, a 

hipótese que durante o ano de 2012, cerca de 42,5 milhares de jovens emigraram. 

De acordo com o Censo de 2011 a população de 15-24 tinha como principal meio de vida o 

apoio da família, 65,5% do total, apenas tendo o trabalho como principal meio de vida cerca de 

25,6% dos jovens. 
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Gráfico 3. 9. Ddistribuição da População Jovem, Segundo o Principal Meio de Vida - 2011 

 
Fonte: Censo de 2011 

 

Em síntese, pode afirmar-se que se tem observado um aumento significativo do desemprego 

jovem que afeta todos os níveis de escolaridade e mais saliente para os níveis de escolaridade 

mais elevados. Por outro lado, verificou-se uma saída significativa de jovens para emigração, 

existindo um peso importante dos mesmos que dependem totalmente das famílias. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JOVEM POR REGIÕES E SUB-REGIÕES (NUT III)  

 

3.2.1. Enquadramento 

O Continente português, não é um espaço homogéneo, onde todas as regiões apresentem as 

mesmas características. Se em todas elas o desemprego tem vindo a aumentar nos últimos 

anos, as causas do mesmo e os seus efeitos podem variar de região para região. Com efeito, 

existem diferenças significativas entre a população mais urbana e a população mais rural. 

Como tal procura-se nos pontos seguintes efetuar uma análise regional, ensaiando para cada 

uma delas detetar quais os principais fatores que as diferenciam no comportamento face ao 

desemprego. 

Para caracterizar a situação dos jovens nas diferentes regiões, principalmente nos domínios do 

emprego e da educação, utilizaram-se os indicadores constantes do Quadro 3.9 e que 

traduzem a diferenciação existente. 

 

 

 

 

 

Trabalho; 25,6 Subs.Desemp.; 
1,2

RSI; 1,1

Apoio Social; 
1,1

Família; 65,5

Outro; 5,5
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Quadro 3. 8. Caracterização da População Jovem, Segundo a Situação no Emprego e 
Escolaridade, por Sub-região, em 2011 

 
*A taxa de desemprego é a referente a Dezembro de 2012 
Fonte: INE: Censo 2011 e IEFP, Estimativas dos Autores 

 

Considerando a taxa de desemprego, o abandono escolar precoce e os NEET, observa-se que 

as 10 Sub-regiões com maiores valores para estas variáveis são as seguintes: 

 

Quadro 3. 9. Sub-regiões com Valores mais Elevados em TD, AEP e NEET 

Maiores taxas de 
desemprego 

TD 
% 

Maior abandono 
escolar precoce 

AEP 
% 

Maior peso de NEET NEET 
% 

Baixo Alentejo 60,8 Tâmega 22,5 Algarve 23,2 

Alentejo Litoral 58,2 Baixo Alentejo 20,5 Baixo Alentejo 23,1 

Serra da Estrela 54,6 Algarve 20,5 Alto Alentejo 23,1 

Douro 54,3 Ave 20,5 Península de Setúbal 22,0 

Alto-Trás-Os-Montes 52,5 Baixo Vouga 19,7 Grande Porto 20,4 

Cávado 52,2 Alto Alentejo 19,5 Douro 19,9 

Alentejo Central 50,4 Lezíria do Tejo 19,4 Alentejo Litoral 19,9 

Grande Porto 48,8 Alentejo Central 19,3 Alto-Trás-Os-Montes 19,8 

Pinhal Interior Sul 48,2 Pinhal Interior Norte 19,0 Grande Lisboa 19,8 

Beira Interior Sul 47,8 Entre Douro e Vouga 18,9 Alentejo Central 18,9 

Fonte: Estimativa dos Autores 

Conforme se pode observar, existem taxas de desemprego muito elevadas para todos os 

territórios NUT III. O Alentejo apresenta valores muito elevados para todas as sub-regiões. Por 

Pop 15-24 Pop Act. 15-24 T.desemp corr* Pop a trabalhar %TCO % TCP Aband.esc.prec NETTs

Minho-Lima 25706 9699 35,7% 7418 92,1% 1,1% 11,1% 10,4%

Cávado 51263 19685 52,2% 15067 91,9% 1,5% 17,4% 15,3%

Ave 62706 26373 40,0% 20672 93,2% 1,5% 20,5% 15,3%

Grande Porto 139623 52918 48,8% 35680 90,4% 1,5% 18,6% 20,4%

Tamega 72560 31791 29,0% 24708 93,6% 1,5% 22,5% 17,5%

Entre Douro e Vouga 31708 12768 35,3% 9963 92,2% 1,5% 18,9% 15,3%

Douro 22278 13210 54,3% 5058 90,7% 1,3% 16,8% 19,9%

Alto-Trá-Os-Montes 20032 5924 52,5% 4109 88,5% 2,4% 17,5% 19,8%

Baixo Vouga 42498 16225 34,6% 12362 91,1% 1,6% 19,7% 16,0%

Baixo Mondego 32857 10145 45,6% 7407 87,2% 1,8% 12,8% 15,3%

Pinhal Litoral 28149 10114 31,2% 8082 90,4% 1,7% 15,4% 13,5%

Pinhal Interior Norte 12972 4003 45,0% 3600 90,9% 1,9% 19,0% 15,9%

Dão-Lafões 29479 10183 42,4% 7667 92,0% 1,7% 16,8% 16,4%

Pinhal Interior Sul 3658 1228 48,2% 966 92,3% 1,0% 15,2% 15,0%

Serra da Estrela 4306 1398 54,6% 965 90,5% 2,0% 15,7% 18.0%

Beira Interior Norte 9987 2887 47,6% 2017 91,0% 1,7% 16,1% 17,5%

Beira Interior Sul 6737 2019 47,8% 1503 91,6% 1,6% 15,8% 17,7%

Cova da Beira 8596 2719 46,7% 1838 91,1% 2,2% 15,0% 18,2%

Oeste 37400 14502 35,7% 10818 90,2% 2,0% 15,3% 17,6%

Médio Tejo 22340 7775 34,8% 5773 92,4% 1.6% 15,3% 16,3%

Grande Lisboa 214820 80449 26,4% 56598 89,2% 1,7% 16,9% 19,8%

Península de Setubal 80223 31418 29,0% 20947 88,3% 1,8% 18,7% 22,0%

Alentejo Litoral 9231 3680 58,2% 2805 91,5% 2,1% 18,0% 19,9%

Alto Alentejo 11456 4080 47,1% 2543 89,9% 2,6% 19,5% 23,1%

Alentejo Central 16562 6112 50,4% 4397 91,6% 1,9% 19,3% 18,9%

Baixo Alentejo 12659 4329 60,8% 2851 92,4% 1.7% 20,5% 23,1%

Leziria do Tejo 23845 9094 36,8% 6788 91,7% 3,1% 19,4% 18,0%

Algarve 45573 17361 36,80% 11534 89,4% 2,5% 20,5% 23,2%
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outro lado, verifica-se que a taxa de desemprego e os NEET apresentam correlação mais 

elevada do que a verificada entre taxas de desemprego e abandono escolar precoce. 

Considerando um indicador compósito, constituído por TD + AEP+NEET, observam-se os 

seguintes resultados: 

Baixo Alentejo – 104,4                                           

Alentejo Litoral – 96,1   

 Douro – 91,0   

Trás-Os-Montes-89,8                                                                                                                   

Alto Alentejo – 89,7 

Alentejo Central – 88,6 

Serra da Estrela – 88,3 

Grande Porto – 87,6 

Beira Interior Sul – 81,3 

Algarve – 80,5  

Estes resultados parecem indicar uma situação muito grave em todo o Alentejo em que os 

jovens para além de estarem desempregados, apresentam um abandono escolar significativo 

bem como não trabalharem, não procurarem emprego, nem estudarem. 

Passando a uma análise em que se relaciona o peso do VAB primários com o indicador 

compósito apresentado anteriormente verifica-se que as 10 regiões em que o peso do VAB 

agrícola é maior correspondem a 7 regiões com maior valor para o indicador compósito, 

TD+AEP+NEET; apenas as regiões do Pinhal Interior Sul, Oeste e Lezíria do Tejo não se 

encontram entre as regiões com valor mais elevado do TD+AEP+NEET. Pelo contrário, o 

Grande Porto com elevado valor do indicador compósito, não se encontra entre as regiões 

com maior peso do VAB primário. 

Quadro 3. 10. Relação entre o Peso do VAB Primário e o Indicador Compósito (TD+AEP+NEET) 

 %VAB 
primário 

Ordenação 
VAB 

TD+AEP+NEET Ordenação ind 

Grande Porto  0,6   87,6 8 

Douro 5,6 8 91 3 

Alto-Trás-Os-Montes 6,9 6 89,8 4 

Pinhal Interior Sul 4,9 9 78,4   

Serra da Estrela 3,8  88,3 7 

Beira Interior Norte 4,9  81,2 9 

Oeste 6,8 7 68,6   

Alentejo Litoral 12,2 1 96,1 2 

Alto Alentejo 10,6 3 89,7 5 
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Alentejo Central 7,1 5 88,6 6 

Baixo Alentejo 11,5 2 104,4 1 

Lezíria do Tejo 7,4 4 74,2   

Algarve 4,1 10 80,5 10 

Fonte: Estimativas dos Autores 

 

Em relação à situação de crise que originou o encerramento de muitas empresas e, portanto, o 

aumento do desemprego - com consequente inviabilidade de criar empregos, nomeadamente 

para jovens- verificou-se durante 2012, conforme Gráfico 3.10, uma diminuição significativa de 

empresas, nomeadamente nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Santarém. 

 

Gráfico 3. 10. Percentagem de Empresas Extintas, por Distritos, em 2012 

 
Fonte: Observatório Racius (Estatísticas do Universo Empresarial) 

 

Analisando uma das situações de maior extinção de empresas, o distrito do Porto, constatou-

se serem os setores do Comércio e da Construção Civil (Promoção Imobiliária), os principais 

setores de atividade que tiveram um maior número de empresas extintas, tal como se pode 

observar pelo Gráfico 3.11. 

Deve também notar-se que setores de atividade ligados aos maiores níveis educacionais 

apresentam também um número significativo de extinções. É o caso de empresas de 

arquitetura (94 empresas) e empresas de engenharia civil (59 empresas). 
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Gráfico 3. 11. Extinção de Empresas, por Setores de Atividade, no Distrito do Porto, em 2012 

 
Fonte: Observatório RACIUS 

 

3.2.2. Análise por Regiões, NUT III 

Seguidamente apresenta-se uma análise mais fina da situação dos jovens, 

caracterizada através de alguns indicadores, ao nível das várias Sub-regiões, NUT III, 

das respetivas regiões. 

 

3.2.2.1. Região Norte  

A população jovem na Região Norte apresentava, em 2011, taxas de desemprego que 

oscilavam entre 35,7% no Minho-Lima e 54,3% no Douro. Igualmente, o peso do abandono 

escolar precoce é maior no Tâmega e Cávado e mais pequeno no Minho-Lima. Já para os NEET 

(população que não estuda, não trabalha, nem procura emprego) são as Sub-regiões do 

Grande Porto e Douro que apresentam valores mais elevados, com 20,45% e19,9% 

respetivamente.  

 

Quadro 3. 11. Alguns Indicadores Caracterizadores da Situação dos Jovens, por NUT III, em 2011 

 
 

Pop 15-
24  

Pop Act. 
15-24 

T.desemp 
corr* 

Empreg %TCO % TCP Aband.esc 
.prec 

NEETs 

Norte         

Minho-Lima 25706 9699 35,70% 7418 92,10% 1,10% 11,10% 10,40% 

Cávado 51263 19685 52,20% 15067 91,90% 1,50% 17,40% 15,30% 

Ave 62706 26373 40,00% 20672 93,20% 1,48% 20,50% 15,30% 

Grande Porto  139623 52918 48,80% 35680 90,40% 1,54% 18,60% 20,40% 

Tâmega 72560 31791 29,00% 24708 93,60% 1,51% 25,70% 17,50% 

Entre Douro e Vouga 31708 12768 35,30% 9963 92,20% 1,47% 18,90% 15,30% 

Douro 22278 13210 54,30% 5058 90,70% 1,28% 16,80% 19,90% 

Alto-Trás-Os-Montes 20032 5924 52,5% 4109 88,5% 2,4% 17,50% 19,8% 

*Dezembro 2012 
Fonte: Estimativa dos Autores  
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Conforme se observa pelo Gráfico 3.12, as sub-regiões com menor abandono escolar e menor 

peso de NEET são as que apresentam menor peso de desemprego jovem (Tâmega e Minho-

Lima) e as que apresentam maior peso de NEET também tem maior taxa de desemprego 

jovem (Douro, Grande Porto e Trás-os-Montes) 

Gráfico 3. 12. Taxas de Desemprego, Abandono Escolar Precoce e NEET, por Sub-região, em 

2011 

 
Fonte: INE, Censo  2011 

 

Quadro 3. 12. Desempregados Jovens Inscritos, no IEFP, por NUT III da Região Norte 

 2011 Dez-12 Mar-13 

Minho-Lima 1406 1868 2091 

Cávado 2505 5540 3584 

Ave 4011 5665 4494 

Grande Porto  10097 13751 15159 

Tâmega 4921 6773 6415 

Entre Douro e Vouga 1466 2421 1829 

Douro 1675 2085 2175 

Alto-Trás-Os-Montes 1607 1669 1825 

Fonte: IEFP 

 

O comportamento dos jovens desempregados inscritos no IEFP mostra que, entre 2011 e 

Março de 2013, se registou um aumento acentuado de desempregados sendo maior no 

Grande Porto, com um aumento de 50,1%, seguido do Minho-Lima com 48,7% e Cávado com 

43,1%. Por outro lado, o crescimento mais reduzido do número de desempregados jovens 

inscritos foi no Ave (12,0%) e Alto-Trás-Os-Montes (16,1%). Entre as Sub-regiões que 

registaram maior aumento de desempregados inscritos salienta-se o Grande Porto que em três 

meses apresentou um aumento de10.2%. 
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De salientar que, entre Dezembro de 2012 e Março de 2013, foram as Sub-regiões do Cávado, 

Ave, Tâmega e Entre Douro e Vouga que registaram uma redução do número de 

desempregados inscritos. 

Por outro lado, no Grande Porto todos os Concelhos com exceção da Póvoa de Varzim 

apresentaram aumento do número de inscritos, entre Dezembro de 2011 e Março de 2013, 

sendo mais significativo para o Concelho do Porto. Contudo, em termos de maior volume de 

inscritos e não obstante se ter registado uma diminuição entre Dezembro de 2012 e Março de 

2013, mantem-se o Concelho de Vila Nova de Gaia como aquele que apresenta valor mais 

elevado. 

 

Quadro 3. 13. Desempregados Inscritos, no IEFP, por Concelhos do Grande Porto  

 Dezembro 2011 Dezembro 2012 Março 2013 

Espinho 372 426 465 

Gondomar 1551 2088 2116 

Maia 976 1145 1104 

Matosinhos 912 1264 1330 

Porto 1595 2028 2232 

Póvoa de Varzim 566 664 563 

Santo Tirso 828 951 935 

Trofa 452 566 563 

Valongo 1149 1315 1272 

Vila do Conde  674 782 731 

Vila Nova de Gaia 3119 4039 3848 

Fonte: IEFP 

 

 

Gráfico 3. 13. Evolução de Desempregados Jovens Inscritos, nos Concelhos do Grande Porto 

 
Fonte: IEFP 
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Deve notar-se que na Região Norte, por existir uma percentagem significativa de jovens que 

não trabalham, a maioria vive a cargo da família, nomeadamente nas Sub-regiões Alto-Trás-Os-

Montes, Douro e Grande Porto, sendo mais baixo no Tâmega e entre Douro e Vouga. 

 

Quadro 3. 14. População 15-24 anos Segundo Principal Meio de Vida 

 Trabalho Subsidio 
Desemp. 

Rend.Social 
Inserção 

Outro 
subs.tempor. 

Apoio 
Social 

A cargo da 
família 

Minho-Lima 27,3% 1,0% 0,5% 0,3% 1,3% 64,6% 

Cávado 27,6% 0,9% 0,4% 0,3% 1,1% 64,1% 

Ave 30,9% 1,4% 0,6% 0,3% 1,1% 61,1% 

Grande Porto  23,9% 1,7% 2,6% 0,3% 1,1% 65,2% 

Tâmega 32,4% 1,4% 0,9% 0,4% 1,1% 58,9% 

Entre Douro e Vouga 29,6% 1,2% 0,4% 0,3% 1,1% 62,8% 

Douro 21,8% 0,7% 0,8% 0,3% 0,9% 70,2% 

Alto-Trás-Os-Montes 19,3% 0,7% 0,8% 0,3% 0,9% 72.2% 

Fonte: IEFP  

 

Na Sub-região do Tâmega a percentagem de jovens vivendo a cargo das famílias é menor, 

sendo também menor o PIB per capita e o rendimento salarial médio, nomeadamente dos TCO 

(722 Euros em 2009). 

O Grande Porto onde o número de desempregados é muito significativo, apresenta o maior 

PIB per capita, o rendimento salarial médio mais elevado e uma estrutura do VAB para o setor 

terciário com o valor de 77,3%, para além de ser a Sub-região com menor peso do setor 

primário. 

Quadro 3. 15. PIB Per Capita, a Preços de Mercado – (Euros) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Minho-Lima 9780 10091 10498 10718 11128 

Cávado 11345 12039 12506 12276 12625 

Ave 10790 11465 11709 11301 11688 

Grande Porto  15545 16742 16734 16041 16397 

Tamega 8112 8660 8800 8717 9020 

Entre Douro e Vouga 12195 12929 12865 12341 12669 

Douro 9257 9631 10222 10495 10984 

Alto-Trás-Os-Montes 9682 10133 10756 10854 11256 

Fonte: INE 
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Quadro 3. 16. Rendimento Salarial Médio Mensal Líquido Global, por Setor de Atividade 

2009 TCO* Setor 
Primário 

Setor 
Secundário 

Setor 
Terciário  

Minho-Lima 883 742 830 838 

Cávado 829 585 789 879 

Ave 798 608 754 880 

Grande Porto  1060 682 1007 1085 

Tamega 722 571 673 808 

Entre Douro e Vouga 882 618 883 885 

Douro 747 584 662 815 

Alto-Trás-Os-Montes 765 617 729 785 

* trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa 
Fonte: INE 
 

 

Quadro 3. 17. Estrutura do VAB (% Setores de Atividade) 

2010 Agricultura Industria  Serviços 

Minho-Lima 2,3 31,7 66,0 

Cávado 2,1 36,4 61,5 

Ave 1,1 45,7 53,2 

Grande Porto  0,6 22,1 77,3 

Tamega 1,3 40,3 58,3 

Entre Douro e Vouga 1,0 47,2 51,9 

Douro 5,6 22,0 72,4 

Alto-Trás-Os-Montes 6,9 24,0 69,1 

Fonte: INE 

 

3.2.2.2. Região Centro  

Conforme se verifica pelo Quadro que acima se apresenta, a taxa de desemprego apresenta 

valor mais elevado na sub-região da Serra da Estrela com 54,6% e valor mais baixo no Pinhal 

Litoral com uma taxa de desemprego de 31,2%. De salientar que 7 das 12 sub-regiões têm 

taxas de desemprego acima de 45%. Por outro lado o abandono escolar precoce é mais 

elevado no Baixo Vouga, região que em termos absolutos tem mais população e mais 

população ativa com pouco trabalho por conta própria e das que tem mais trabalho por conta 

de outrem apresentando uma percentagem de NEET de 16%. 

Por outro lado, não existe uma relação significativa nesta região entre as taxas de desemprego 

e os NEET, quadro 3.19. De salientar mesmo que a percentagem de NEETs é maior na Cova da 

Beira, Serra da Estrela, Beira Interior Sul tendo as três primeiras também elevado desemprego.   
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Quadro 3. 18. Alguns Indicadores Caracterizadores da Situação dos Jovens, por NUT III, em 2011 

 
 

Pop 15-
24  

Pop Act. 
15-24 

T.desemp 
corr* 

Empreg %TCO % TCP Aband.esc 
.prec 

NEETs 

Baixo Vouga 42498 16225 34,6% 12362 91,1% 1,6% 19,7% 16,0% 

Baixo Mondego 32857 10145 45,6% 7407 87,2% 1,8% 12,8% 15,3% 

Pinhal Litoral 28149 10114 31,2% 8082 90,4% 1,7% 15,4% 13,5% 

Pinhal Interior Norte 12972 4003 45,0% 3600 90,9% 1,9% 19,0% 15,9% 

Dão-Lafões 29479 10183 42,4% 7667 92,0% 1,7% 16,8% 16,4% 

Pinhal Interior Sul 3658 1228 48,2% 966 92,3% 1,0% 15,2% 15,0% 

Serra da Estrela 4306 1398 54,6% 965 90,5% 2,0% 15,7% 18.0% 

Beira Interior Norte 9987 2887 47,6% 2017 91,0% 1,7% 16,1% 17,5% 

Beira Interior Sul 6737 2019 47,8% 1503 91,6% 1,6% 15,8% 17,7% 

Cova da Beira 8596 2719 46,7% 1838 91,1% 2,2% 15,0% 18,2% 

 

Gráfico 3. 14. Taxas de Desemprego, Abandono Escolar Precoce e NEET 

 
Fonte: Estimativa dos Autores 

 

Em termos de desempregados com menos de 25 anos, inscritos nos Centros de Emprego do 

IEFP, observa-se que entre Dezembro de 2011 e Dezembro de 2012, se registou para todas as 

sub-regiões um aumento do número de desempregados inscritos. Contudo, entre Dezembro 

de 2012 e Março de 2013, o Baixo Vouga, Dão-Lafões, Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, 

Beira Interior Sul registaram uma redução dos desempregados inscritos segundo o Quadro 

3.19. 
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Quadro 3. 19. Desempregados Inscritos, nos Centros de Emprego, na Região Centro 

 Dez 2011 Dez-12 Mar-13 

Baixo Vouga 2354 2845 2798 

Baixo Mondego 2037 2709 2783 

Pinhal Litoral 1436 1701 1811 

Pinhal Interior Norte 884 1092 1159 

Dão-Lafões 1602 2196 2191 

Pinhal Interior Sul 236 277 231 

Serra da Estrela 373 443 419 

Beira Interior Norte 557 740 914 

Beira Interior Sul 378 585 544 

Cova da Beira 627 683 687 

Fonte: IEFP 

 

Sendo o Baixo Vouga a Sub-região com mais população e onde o número de desempregados 

inscritos é maior em valor absoluto, verifica-se serem os Concelhos de Aveiro, Ovar e Águeda 

os que têm mais jovens desempregados inscritos. De salientar contudo que nos primeiros 3 

meses de 2013 se observou uma tendência para a estabilização ou mesmo redução dos 

desempregados inscritos com menos de 25 anos. 

 

Quadro 3. 20.Desempregados Inscritos, nos Centros de Emprego, nos Concelhos do Baixo Vouga 

 Dez 2011 Dez-2012 Mar-2013 

Águeda 377 427 385 

Albergaria-a-Velha 155 192 169 

Anadia 140 166 140 

Aveiro 467 565 565 

Estarreja 215 235 246 

Ílhavo 252 304 313 

Murtosa 67 77 88 

Oliveira do Bairro 101 142 134 

Ovar 420 527 537 

Sever do Vouga 64 85 83 

Vagos 96 143 138 

Fonte: IEFP 
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Gráfico 3. 15. Evolução dos Desempregados Inscritos, com menos de 25 anos 

 
Fonte: IEFP 

 

Não surpreende que, face às elevadas taxas de desemprego, o principal meio de vida dos 

jovens seja “a cargo das famílias” com percentagens que oscilam entre 64,8% no Oeste e 

73,1% na Beira Interior Norte. De salientar o fraco peso de todos os outros meios de vida mas 

sendo em geral o “apoio social” a forma que apresenta valor mais elevado (Quadro 3.21). 

 

Quadro 3. 21. População de 15-24 Anos, Segundo o Principal Meio de Vida 

 Trabalho Subsidio 
Desemp. 

Rend.Social 
Inserção 

Outro 
subs.tempor. 

Apoio 
Social 

A cargo 
da 
família 

Baixo Vouga 27,2% 0,9% 0,8% 0,4% 1,0% 65,0% 

Baixo Mondego 20,4% 0,7% 0,8% 0,3% 1,2% 71,6% 

Pinhal Litoral 26,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,9% 66,3% 

Pinhal Interior Norte 26,0% 1,1% 0,6% 0,5% 1,0% 65,9% 

Dão-Lafões 24,8% 0,9% 0,7% 0,3% 0,9% 67,4% 

Pinhal Interior Sul 25,1% 0,6% 0,1% 0,3% 1,0% 68,3% 

Serra da Estrela 20,2% 0,6% 0,8% 0,3% 1,3% 70,4% 

Beira Interior Norte 19,0% 0,6% 0,6% 0,2% 1,4% 73,1% 

Beira Interior Sul 20,6% 0,8% 0,9% 0,4% 1,2% 70,4% 

Cova da Beira 19,7% 1,1% 0,7% 0,3% 1,1% 72,0% 

Fonte: INE 

 

O crescimento do PIB per capita entre 2006 e 2010 verificou-se em todas as regiões com realce 

para o crescimento verificado no Pinhal Interior Sul (22,3%) e Pinhal Interior Norte (12,9%). 

Pelo contrário, o crescimento foi menor no Baixo Vouga (3,6%), Pinhal Litoral (4,5%): 
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Quadro 3. 22. PIB Per Capita a Preço do Mercado 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Baixo Vouga 13783 13926 14666 14899 14291 

Baixo Mondego 14722 15383 15606 15637 16154 

Pinhal Litoral 15417 16171 16100 15753 16123 

Pinhal Interior Norte 8764 9400 9824 9889 9894 

Dão-Lafões 11000 11524 11753 11405 11757 

Pinhal Interior Sul 9963 10174 11437 11364 12194 

Serra da Estrela 7802 8044 8388 8512 8809 

Beira Interior Norte 10255 10582 10706 10780 11196 

Beira Interior Sul 13063 13592 13609 13691 13983 

Cova da Beira 10324 10461 10648 10587 10945 

Fonte : INE 

 

Em 2009, observou-se que o rendimento salarial médio variou entre 974 Euros (Baixo 

Mondego) e 738 Euros (Pinhal Interior Sul). As remunerações médias mais baixas são as do 

setor primárias e as mais altas, em geral, do setor secundário. Note-se que no Baixo Vouga e 

no Baixo Mondego, todos os setores apresentam remunerações médias dentro do grupo das 

três mais elevadas. 

 

Quadro 3. 23. Rendimento Salarial Médio Mensal Líquido Global, por Setor de Atividade 

2009 TCO* Setor 
Primário 

Setor 
Secundário 

Setor 
Terciário  

Baixo Vouga 937 741 958 920 

Baixo Mondego 974 758 1023 923 

Pinhal Litoral 945 721 968 929 

Pinhal Interior Norte 743 631 713 775 

Dão-Lafões 849 686 850 856 

Pinhal Interior Sul 738 687 698 770 

Serra da Estrela 750 649 706 780 

Beira Interior Norte 781 637 771 792 

Beira Interior Sul 836 620 873 833 

Cova da Beira 781 619 740 814 

             * trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa 

        Fonte: INE 

 

Em termos da análise da estrutura do VAB observa-se ser a Beira Interior Sul, a Sub-região que 

têm maior peso do VAB agrícola, o Pinhal Litoral e o Baixo Vouga, maior peso do VAB da 

Indústria e a Beira Interior Norte, Baixo Mondego e Cova da Beira maior peso do VAB terciário, 

(Quadro 3.24). 
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Quadro 3. 24. Estrutura do VAB (% Setores de Atividade) 

2010 Agricultura Industria  Serviços 

Baixo Vouga 2,6 37,3 60,1 

Baixo Mondego 2,3 24,8 73,0 

Pinhal Litoral 2,2 38,9 58,9 

Pinhal Interior Norte 4,0 34,6 61,3 

Dão-Lafões 3,8 28,5 67,7 

Pinhal Interior Sul 4,9 35,7 59,4 

Serra da Estrela 3,8 24,1 72,0 

Beira Interior Norte 4,9 19,1 76,0 

Beira Interior Sul 7,0 20,5 72,5 

Cova da Beira 4,7 22,3 73,0 

            Fonte: INE 

 

3.2.2.3. Região de Lisboa e Vale do Tejo8 

 

Quadro 3. 25. Alguns Indicadores Caracterizadores da Situação dos Jovens 

 
 

Pop 15-
24  

Pop Act. 
15-24 

T.desemp 
corr* 

Empreg %TCO % TCP Aband.esc 
.prec 

NEETs 

Grande Lisboa 214820 80449 26,4% 56598 89,2% 1,7% 16,9% 19,8% 

Península de Setúbal 80223 31418 29,0% 20947 88,3% 1,8% 18,7% 22,0% 

Oeste 37400 14502 35,7% 10818 90,2% 2,0% 15,3% 17,6% 

Médio Tejo 22340 7775 34,8% 5773 92,4% 1.6% 15,3% 16,3% 

Fonte: Estimativa dos Autores 

A Região de Lisboa, que integra a Grande Lisboa e a Península de Setúbal, apresentava taxas de 

desemprego com valores mais baixos que as outras regiões, sendo contudo a taxa de 

desemprego de jovens da Península de Setúbal mais elevada que a da grande Lisboa. O mesmo 

se passa com o abandono escolar precoce e os NEET. 

Se se considerar o indicador TD+AEP+NEET verifica-se que quer para a Grande Lisboa, quer 

para a Península de Setúbal, os valores são bastante mais baixo do que em geral para as outras 

regiões ou sub-regiões. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 A Leziria do Tejo está integrada na Região do Alentejo 



68 
 

Gráfico 3. 16. Indicador TD+AEP+NEET por Sub-região 

 
Fonte: Estimativa dos Autores 

O crescimento do número de desempregados inscritos, nos centros de emprego, com menos 

de 25 anos entre 2011 e Março de 2013 tem sido elevado sendo para a Grande Lisboa de 

38.4% e 32,3% para a Península de Setúbal.  

 

Quadro 3. 26. Desempregados Inscritos por NUT III da Região de Lisboa 

 2011 Dez-12 Mar-13 

Grande Lisboa 8746 11455 12107 

Península de Setúbal 4017 4894 5314 

Oeste 2249 2777 2163 

Médio Tejo    

Fonte: IEFP, Estatisticas do Mercado de Emprego 

 

Ao nível de concelhos é Lisboa e Sintra os que apresentam valores mais elevados com um 

crescimento constante em todos os concelhos com exceção de Vila Franca de Xira. 

 

Quadro 3. 27. Desempregados Inscritos por Concelhos da Grande Lisboa 

Fonte: IEFP, Estatisticas do Mercado de Emprego 
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 Dezembro 2011 Dezembro 2012 Março 2013 

Amadora 1200 1352 1311 

Cascais 894 1042 1218 

Lisboa 2480 2953 3209 

Loures 102 1312 1369 

Mafra 233 320 351 

Odivelas 584 707 730 

Oeiras 504 707 776 

Sintra 1791 2164 2261 

Vila Franca de Xira 927 898 822 
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Gráfico 3. 17.Evolução dos Desempregados 15-24 anos Inscritos por Concelhos da Grande 

Lisboa 

 
Fonte: IEFP, Estatisticas do Mercado de Emprego 

 

Mais de 65% dos jovens vivem a cargo das famílias sendo o PIB per capita da Grande Lisboa o 

maior do país e sendo mais do dobro do observado na Península de Setúbal. 

 

Quadro 3. 28. População 15-24 anos segundo o Principal Meio de Vida 

 Trabalho Subsidio 
Desemp. 

Rend.Social 
Inserção 

Outro 
subs.tempor. 

Apoio 
Social 

A cargo da 
família 

Grande Lisboa 24,80% 1,00% 0,90% 0,40% 0,90% 66,40% 

Península de Setúbal 24,90% 1,30% 1,10% 0,40% 0,90% 65,80% 

Oeste 27,5% 1,1% 0,3% 0,5% 0,8% 64,8% 

Médio Tejo 23,5% 1,1% 0,5% 0,3% 1,2% 68,4% 

Fonte: INE 

Quadro 3. 29. PIB Per Capita a Preços do Mercado 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Grande Lisboa 25179 26503 26910 26542 27074 

Península de Setúbal 11341 11671 11880 11419 11606 

Oeste 12882 13406 13128 13029 13137 

Médio Tejo 12134 12787 12411 12376 12739 

Fonte: INE 

 

A mesma situação se verifica na Grande Lisboa em termos de remuneração média dos TCO 

(1366 Euros), apresentando um peso do VAB dos Serviços de 83,6%, também o valor mais 

elevado do verificado em todas as outras sub-regiões. 
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Quadro 3. 30. Rendimento Salarial Médio Mensal Líquido Global e por Setor de Atividade 

2009 TCO Setor 
Primário 

Setor 
Secundário 

Setor 
Terciário  

Grande Lisboa 1366 880 1286 1384 

Península de Setúbal 1033 770 1186 966 

Oeste 864 738 866 873 

Médio Tejo  893 765 930 876 

              Fonte:INE 

 

Quadro 3. 31. Estrutura do VAB (% setores de atividade) 

2010 Agricultura Industria Serviços 

Grande Lisboa 0,2 14,2 83,6 

Península de Setúbal 1,5 26,7 71,8 

Oeste 6,8 25,6 67,6 

Médio tejo 2,0 30,4 67,6 

                            Fonte: INE 

 

3.2.2.4. Região Alentejo9  

 

Quadro 3. 32. Alguns Indicadores Caracterizadores da Situação dos Jovens, por NUT III 

 
 

Pop 15-
24  

Pop Act. 
15-24 

T.desemp 
corr* 

Empreg %TCO % TCP Aband.esc 
.prec 

NEETs 

Lezíria do Tejo 23845 9094 36,8% 6788 91,7% 3,1% 19,4% 18,0% 

Alentejo Litoral 9231 3680 58,2% 2805 91,5% 2,1% 18,0% 19,9% 

Alto Alentejo 11456 4080 47,1% 2543 89,9% 2,6% 19,5% 23,1% 

Alentejo Central 16562 6112 50,4% 4397 91,6% 1,9% 19,3% 18,9% 

Baixo Alentejo 12659 4329 60,8% 2851 92,4% 1.7% 20,5% 23,1% 

Fonte: INE 

 

O Baixo Alentejo é a região que apresenta mais elevadas taxas de desemprego ao mesmo 

tempo que se verifica maior taxa de abandono escolar precoce e também mais elevada taxa de 

NEET, tal como para o Alto Alentejo. A Lezíria do Tejo apresenta menor taxa de desemprego, 

de abandono escolar precoce e de NEET. Nota-se, portanto, que existe uma relação 

significativa entre estas três variáveis podendo afirmar-se que uma das causas de elevado 

desemprego tem que ver com a ausência de qualificação e a desmotivação para procurar 

trabalho como se pode constatar face ao valor registado quer para o abandono escolar 

precoce quer para população NEET.  

                                                           
9
 Considera-se integrando a Região do Alentejo a Lezíria do Tejo 
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Gráfico 3. 18. Taxas de Desemprego, Abandono Escolar Precoce e NEET, por Sub-regiões, em 2011 

 
Fonte: Estimativa dos Autores 

 

Em termos percentuais verificou-se um aumento significativo de desemprego, entre Dezembro 

de 2011 e Março de 2013, sobretudo nas Sub-regiões do Baixo Alentejo com um acréscimo de 

85,4% e Alentejo Litoral com 79,7%, Quadro 3.33. 

 

Quadro 3. 33. Desempregados Inscritos nos Centros de Emprego, por NUT III 

 Dezembro 2011 Dezembro 2012 Março 2013 

Baixo Alentejo 843 1171 1323 

Alentejo Central 1122 1551 1622 

Alto Alentejo 942 1278 1363 

Alentejo Litoral 473 757 850 

Lezíria do Tejo 1324 1800 1821 

Fonte: IEFP 

 

Na Região do Alentejo destaca-se como Sub-região com mais elevada taxa de desemprego a 

do Baixo Alentejo embora em praticamente todas as Sub-regiões se observe a par de elevadas 

taxas de desemprego um crescimento muito rápido do mesmo, nomeadamente nos concelhos 

de Ferreira do Alentejo e Moura, conforme Quadro 3.34. 

 

Quadro 3. 34. Desempregados Inscritos nos Concelhos do Baixo Alentejo 

 Dezembro 2011 Dezembro 
2012 

Março 2013 

Aljustrel 37 62 78 

Almodôvar 72 94 79 

Alvito 17 25 26 

Barrancos 21 33 40 

Beja 263 271 372 
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Castro Verde 74 81 70 

Cuba 33 44 42 

Ferreira do Alentejo 67 84 112 

Mértola 45 55 55 

Moura 124 202 213 

Ourique 51 50 42 

Serpa 111 128 141 

Vidigueira 48 40 53 

                 Fonte: IEFP 

 

A população de 15-24 anos tal como nas outras Regiões apresenta como principal meio de vida 

o viverem a cargo das famílias. De notar que o rendimento social de inserção conjugado com o 

apoio social é o principal meio de vida no Baixo Alentejo para 4,4% dos jovens, bastante 

superior ao verificado em todas as outras Sub-regiões. 

 

Quadro 3. 35. População 15-24 Anos Segundo Principal Meio de Vida 

 Trabalho Subsidio 
Desemp. 

Rendimento 
Social Inser. 

Outro Subs. 
Temp 

Apoio 
Social 

A cargo da 
família 

Baixo Alentejo 21,7% 1,2% 3,2% 0,5% 1,2% 67,2% 

Alentejo Central 25,2% 1,1% 1,7% 0,4% 0,9% 65,6% 

Alto Alentejo 20,9% 1,2% 2,3% 0,3% 1,4% 68,4% 

Alentejo Litoral 29,9% 1,0 % 0,8% 0,5% 0,8% 61,6% 

Lezíria do Tejo 27,0% 1,2% 0,9% 0,5% 0,8% 64,9% 

Fonte: INE 

 

Em termos de PIB per capita denota-se praticamente uma estagnação do mesmo entre 2006 e 

2010. O Alentejo Litoral, sendo a SR que apresenta maior PIB per capita, tem contudo, desde 

2008 uma redução significativa do mesmo (-15,9%). 

 

Quadro 3. 36. PIB Per Capita a Preços de Mercado 

 2006 2007. 2008 2009 2010 

Baixo Alentejo 14386 14840 14847 14314 14695 

Alentejo Central 12937 13282 13594 13122 13575 

Alto Alentejo 12327 12833 12837 12898 13495 

Alentejo Litoral 21936 22727 23217 19449 19519 

Lezíria do Tejo 13142 13721 13819 13471 13687 

Fonte: INE  

 

No que se refere ao rendimento salarial médio, é o Alentejo Litoral a Sub-região que tem 

maior rendimento salarial médio mensal (1057 Euros), derivado fundamentalmente do salário 

médio do setor secundário (1421 Euros) não obstante serem também os salários mais 

elevados quer no setor primário quer no setor secundário. 
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 Quadro 3. 37. Rendimento Salarial Médio Mensal Liquido Global, por Setor de Atividade 

2009 TCO Setor 
Primário 

Setor 
Secundário  

Setor 
Terciário 

Baixo Alentejo 919 726 1119 869 

Alentejo Central 878 746 903 889 

Alto Alentejo 866 712 922 868 

Alentejo Litoral 1057 857 1421 904 

Lezíria do Tejo 915 808 958 903 

         Fonte : INE 

 

Analisando a estrutura do VAB, nota-se que em todas as Sub-regiões é maior o peso do setor 

de serviços, com realce para o Alto Alentejo e Alentejo Central. No setor secundário é o 

Alentejo Litoral e Baixo Alentejo que apresentam maior peso, sendo para o setor agrícola o 

Alentejo Litoral e o Baixo Alentejo que se encontram nessa situação. 

 

Quadro 3. 38. Estrutura do VAB, por Setor de Atividade 

2009 Agricultura Industria Serviços 

Baixo Alentejo 11,5 29,0 59,5 

Alentejo Central 7,1 18,7 74,2 

Alto Alentejo 10,6 18,1 71,2 

Alentejo Litoral 12,2 31,7 56,1 

Lezíria do Tejo 7,4 24,8 67,9 

Fonte: INE 
 
 

3.2.2.5. Região Algarve  

 
A Região do Algarve apresenta elevada taxa de desemprego dos jovens, com um significativo 

abandono escolar precoce e uma população NEET muito elevada, sendo os concelhos de Loulé, 

Portimão, Faro e Albufeira os que têm maior número de desempregados jovens inscritos no 

IEFP. Na generalidade, em todos os concelhos tem aumentado o número de desempregados 

inscritos, situação que se acentuou durante o 1º trimestre de 2013. 

 

Quadro 3. 39. Alguns Indicadores Caracterizadores da Situação dos Jovens 

 Pop  
15-24  

Pop Act 
15-24 

T Desemp 
Corr. 

Empreg %TCO %TCP Aband. 
Esc. P. 

NEETs 

 
 
 

 
45573 

 
17361 

 
36,8% 

 
11534 

 
89,4% 

 
2,5% 

 
20,5% 

 
23,2% 

Fonte: Estimativa dos Autores 

 

Quadro 3. 40. Desempregados Inscritos, nos Centros de Emprego, de 15-24 Anos, nos 10 
Principais Concelhos do Algarve 

 Dez 2011 Dez 2012 Mar 2013 

Albufeira 413 409 417 

Faro 413 449 471 
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Lagoa 174 184 190 

Lagos 330 306 317 

Loulé 530 507 516 

Olhão 336 314 327 

Portimão 453 478 509 

Silves 180 195 197 

Tavira 166 152 152 

Vila Real S. António 196 204 220 

Fonte: IEFP 
 
 
 

Gráfico 3. 19. Evolução dos Desempregados nos Centros de Emprego, de 15-24 Anos, nos 10 
Principais Concelhos do Algarve 

 
Fonte: IEFP 

 

Tal como nas outras Sub-regiões os jovens que vivem a cargo das famílias tem um valor 

significativo (65,2%) quando comparado com os outros meios de vida sobressaindo contudo os 

jovens que dispõem de um rendimento do trabalho (25,5%); entre os apoios sociais destaca-se 

o subsídio de desemprego (1,6%). 

 

 Quadro 3. 41. População de 15-24 Anos, Segundo o Principal Meio de Vida 

2011 Trabalho Subsidio 
Desemp. 

Rendimento 
Social Inser. 

Outro Subs. 
Temp 

Apoio 
Social 

A cargo da 
família 

 
Algarve  

 

 
25,5% 

 
1,6% 

 
0,9% 

 
0,6% 

 
1,0% 

 
65,2% 

Fonte: INE  

 

O PIB per capita desde 2007 tem tido uma redução se bem que com um ligeiro aumento em 

2010. Pode-se contudo afirmar que em 5 anos não existiu evolução do PIB per capita nesta 

Sub-região. 
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Quadro 3. 42. PIB Per Capita a Preços do Mercado 

 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Algarve  

 

 
16951 

 
17797 

 
17582 

 
16779 

 
16955 

       Fonte: INE 

 

Não obstante as características da região os salários médios são baixos (784 euros), 

nomeadamente no setor primário. Apesar do peso do setor de serviços representar80% do 

VAB total, este setor apresenta um salario médio de 799 Euros que é, por exemplo, inferior ao 

praticado em todas as Sub-regiões do Alentejo e quase metade do praticado na Grande Lisboa. 

 

Quadro 3. 43. Rendimento Salarial Médio Mensal Líquido Global, por Setor de Atividade 

2010 TCO Setor 
Primário 

Setor 
Secundário  

Setor 
Terciário 

 
Algarve  

 

 
784 

 
568 

 
725 

 
799 

     Fonte: INE 

 

 

Quadro 3. 44. Estrutura do VAB (% Setores de Atividade) 

2010 Agricultura Industria Serviços  

 
Algarve  

 

 
4,1% 

 
15,0% 

 
80,9% 

               Fonte: INE  

  

3.3. O EMPREGO DE JOVENS E A ATIVIDADE ECONÓMICA   

 

3.3.1. Emprego de jovens por sub- regiões 

A caracterização do emprego de jovens é essencial para a identificação de alguns dos 

principais fatores determinantes do comportamento do emprego tanto em termos de 

atividade económica como numa ótica regional. De facto, as características pouco 

homogéneas do nosso país originam um comportamento do emprego de modo diferente 

tendo não só em atenção as atividades específicas de cada região mas também a estrutura 

empresarial existente. 

O impacto da crise financeira internacional é claramente visível, observando-se alguma 

melhoria em 2011 para algumas subclasses de atividades. Os dados do emprego nas empresas 

constantes nas bases de dados do INE e do GEP indicam um total de 3,8 milhões de 
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trabalhadores em Portugal, repartidos pelos seguintes setores de atividade económica (contra 

4,1 milhões em 2007): 

 

Quadro 3. 45. Pessoal ao Serviço nas Empresas, por Localização Geográfica e Atividade 

Económica 

Portugal 2011 2011 2010 2009 2008 2007 

Total 3.823.740 -2,8% -2,4% -3,1% 2,3% 4,0% 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 108.559 3,7% -2,2% -3,1% 1,7% 0,6% 

Indústrias extrativas 11.352 -4,4% -7,5% -6,3% 0,4% -2,8% 

Indústrias transformadoras 681.474 -2,0% -3,9% -7,3% -1,6% -0,1% 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 9.236 -1,6% -5,6% -2,1% -4,2% 1,6% 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

30.759 3,0% 2,0% 3,9% 5,4% 5,5% 

Construção 405.928 -9,5% -8,4% -7,1% 1,5% 4,5% 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

800.727 -2,4% -1,3% -2,2% 0,4% 2,2% 

Transportes e armazenagem 162.071 -0,7% -1,2% -4,6% 1,8% 2,0% 

Alojamento, restauração e similares 286.825 -0,9% -1,2% -1,8% 2,8% 4,5% 

Atividades de informação e de comunicação 80.439 2,1% 1,0% 0,4% 5,1% 4,6% 

Atividades financeiras e de seguros 88.400 1,2% -6,2% 3,2% 2,8% 8,4% 

Atividades imobiliárias 48.919 -4,7% -3,9% -2,7% 3,0% 7,3% 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

221.232 -2,1% -0,8% -0,7% 4,7% 5,6% 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 400.498 -5,3% -0,6% -1,3% 8,2% 11,2% 

Educação 100.902 -4,1% -1,9% 4,6% 3,3% 6,3% 

Atividades de saúde humana e apoio social 247.630 1,4% 3,7% 5,8% 10,8% 13,2% 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 

44.377 0,3% -4,1% -1,7% 6,2% 9,6% 

Outras atividades de serviços 94.412 -2,7% -4,9% -3,3% 1,7% 4,2% 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, CAE,Rev 3.Os dados das Atividades Financeiras 
e de Seguros foram obtidos dos Quadros de Pessoal do GEP/MEE. 

 

Os efeitos da crise bem como da atual política de ajustamento são claramente visíveis no 

Quadro 3.45. A perda de emprego em Portugal foi de 3,1%, em 2009, 2,4%, em 2010 e 2,8%, 

em 2011. Os dados das Estatísticas do Emprego do INE estimam uma quebra de -4,2% da 

população empregada em 2012.  

 

Quadro 3. 46. Atividades, com Ganhos de Emprego, em 2011 

Portugal 2011 ∆ % ∆ 

Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços 
relacionados 

84.669 3,7% 3.099 

Silvicultura e exploração florestal 10.968 7,1% 783 

Pesca e aquicultura 12.922 1,2% 154 

Indústria das bebidas 14.275 3,5% 505 

Indústria do couro e dos produtos do couro 44.659 4,9% 2.190 
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Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 24.133 2,5% 594 

Indústrias metalúrgicas de base 8.686 1,4% 122 

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e 
componentes para veículos automóveis 

30.249 1,8% 531 

Fabricação de outro equipamento de transporte 4.206 6,1% 257 

Outras indústrias transformadoras 13.909 0,3% 46 

Transportes por água 2.167 1,5% 34 

Armazenagem e atividades auxiliares dos transportes (inclui 
manuseamento) 

28.879 3,8% 1.105 

Alojamento 56.435 4,5% 2.524 

Atividades de rádio e de televisão 3.078 1,8% 54 

Consultoria e programação informática e atividades relacionadas 39.594 5,8% 2.314 

Atividades dos serviços de informação 5.538 28,7% 1.588 

Atividades financeiras e de seguros 88.400 1,2% 1.096 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 18.036 4,9% 883 

Atividades de saúde humana 226.884 1,1% 2.404 

Atividades de apoio social com alojamento 10.818 8,3% 893 

Atividades de apoio social sem alojamento 9.928 2,0% 202 

Atividades de teatro, de música, de dança e outras atividades 
artísticas e literárias 

22.150 3,3% 722 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades 
culturais 

1.168 5,2% 61 

Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas, CAE-.Rev 3. Os dados das Atividades Financeiras 
e de Seguros foram obtidos dos Quadros de Pessoal do GEP/MEE. 

 
Por sua vez, na base dos dados dos Quadros de Pessoal do GEP/MEE, a evolução do emprego 

dos jovens (16 a 24 anos) e (16 a 29 anos), por NUT III tem sido altamente negativa. Em 2007, o 

peso dos jovens no total do pessoal, por NUT III encontra-se no Quadro seguinte: 

 

Quadro 3. 47. Peso do Emprego Jovem, por Sub-regiões, em 2007 

Nut III 16-24 16-29 

Em % total H/(H+M) Em % total H/(H+M) 

111 - MINHO-LIMA  12,6% 53,9% 28,0% 52,0% 

112 - CÁVADO  12,4% 57,8% 27,6% 54,9% 

113 - AVE  11,7% 55,6% 25,5% 52,5% 

114 - GRANDE PORTO  10,5% 53,4% 24,8% 52,5% 

115 - TÂMEGA  14,7% 58,3% 29,6% 56,2% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  10,9% 58,8% 23,8% 56,0% 

117 - DOURO  10,3% 56,9% 24,7% 53,8% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  9,2% 58,3% 23,6% 55,1% 

150 – ALGARVE 10,2% 54,3% 24,5% 53,4% 

161 - BAIXO VOUGA 10,5% 56,6% 24,3% 54,3% 

162 - BAIXO MONDEGO 9,2% 53,4% 23,9% 50,8% 

163 - PINHAL LITORAL 9,6% 60,7% 24,1% 57,9% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE 9,7% 59,2% 23,0% 54,9% 

165 - DÃO-LAFÕES 11,2% 58,8% 26,8% 55,8% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 9,1% 62,1% 22,8% 59,9% 
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167 - SERRA DA ESTRELA 7,4% 61,1% 19,0% 54,6% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 8,3% 57,0% 22,1% 54,7% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 9,7% 50,6% 23,6% 50,4% 

16A - COVA DA BEIRA 8,4% 55,7% 21,4% 50,8% 

16B – OESTE 10,2% 55,4% 24,0% 53,8% 

16C - MÉDIO TEJO 9,7% 58,4% 23,0% 55,8% 

171 - GRANDE LISBOA 9,1% 51,0% 23,9% 51,2% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 9,9% 52,9% 23,7% 53,3% 

181 - ALENTEJO LITORAL 8,9% 55,5% 22,3% 53,9% 

182 - ALTO ALENTEJO 8,6% 59,9% 21,2% 55,3% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 9,3% 58,0% 22,3% 55,6% 

184 - BAIXO ALENTEJO 8,8% 62,3% 22,3% 57,9% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 9,9% 56,6% 23,5% 54,4% 

SOMA 10,3% 54,9% 24,6% 53,3% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2007. 

 

O grupo etário dos 16 a 24 anos de idade apresentava um peso de 10,3% do total do pessoal 

ao serviço, sendo 54,9% composto por jovens do sexo masculino; o grupo etário 16 a 29 anos 

tinha um peso de 24,6%, dos quais 53,3% são do sexo masculino. O peso no total do pessoal 

das Sub-regiões do Tâmega, Minho-Lima, Cávado, Ave, Dão-Lafões, Entre Douro e Vouga, 

Grande Porto e Baixo Vouga é superior à média nacional. 

O emprego de jovens do sexo masculino é muito superior à média nacional no Baixo Alentejo, 

Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, Pinhal Litoral, Alto Alentejo, Pinhal Interior Norte, Dão-

Lafões, Entre Douro e Vouga e Médio Tejo. 

O Quadro 3.48 apresenta os dados relativos ao peso dos jovens no total do pessoal ao serviço, 

em 2011 e a respetiva comparação com 2007.  

  

Quadro 3. 48. Peso do Emprego Jovem, por Sub-regiões, e sua Variação entre 2007-2011 

Nut III 16-24/2011 16-29/2011 ∆ 2007 

Em % total H/(H+M
) 

Em % total H/(H+M
) 

16-24 16-29 Total 

111 - MINHO-LIMA  9,4% 53,4% 22,9% 51,4% -35,1% -28,8% -12,9% 

112 - CÁVADO  9,4% 55,8% 22,6% 53,6% -34,5% -28,9% -13,3% 

113 - AVE  9,3% 57,3% 21,5% 54,4% -31,6% -27,3% -13,8% 

114 - GRANDE PORTO  8,0% 52,7% 21,1% 51,6% -30,0% -22,5% -8,8% 

115 - TÂMEGA  11,7% 58,1% 24,4% 55,4% -33,4% -30,5% -15,8% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  8,4% 59,7% 19,4% 56,8% -32,1% -28,1% -12,0% 

117 - DOURO  7,6% 54,8% 20,2% 52,0% -34,7% -28,0% -11,8% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  7,5% 53,7% 20,2% 51,9% -23,6% -20,0% -6,5% 

150 - ALGARVE 8,0% 48,8% 21,0% 48,7% -36,5% -30,9% -19,1% 

161 - BAIXO VOUGA 8,2% 58,3% 20,5% 55,8% -28,1% -23,0% -8,4% 

162 - BAIXO MONDEGO 6,6% 52,3% 19,8% 49,8% -34,2% -24,7% -8,8% 

163 - PINHAL LITORAL 7,6% 58,3% 19,4% 56,3% -31,2% -30,0% -13,2% 

164 - PINHAL INT. NORTE 7,8% 60,3% 19,1% 55,2% -29,6% -27,3% -12,6% 
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165 - DÃO-LAFÕES 8,9% 59,7% 22,3% 56,0% -27,4% -24,5% -9,2% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 7,1% 59,1% 18,5% 55,2% -31,6% -28,5% -12,0% 

167 - SERRA DA ESTRELA 6,3% 49,6% 17,3% 47,7% -28,0% -23,7% -16,2% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 5,7% 57,3% 17,5% 53,7% -41,0% -32,4% -14,3% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 6,7% 52,4% 18,8% 52,0% -39,4% -29,8% -12,0% 

16A - COVA DA BEIRA 6,6% 57,7% 18,3% 54,3% -32,3% -25,8% -13,2% 

16B - OESTE 7,7% 53,5% 19,6% 52,7% -34,6% -29,6% -13,7% 

16C - MÉDIO TEJO 7,3% 54,3% 19,1% 52,7% -32,2% -25,5% -10,1% 

171 - GRANDE LISBOA 7,4% 48,2% 20,7% 49,4% -26,1% -21,7% -9,4% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 8,1% 50,3% 20,2% 50,9% -31,4% -28,4% -16,0% 

181 - ALENTEJO LITORAL 7,2% 60,7% 19,8% 57,6% -19,8% -11,6% -0,9% 

182 - ALTO ALENTEJO 5,9% 56,9% 17,4% 52,9% -43,8% -33,0% -18,6% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 7,7% 52,8% 20,2% 51,8% -27,8% -21,1% -12,5% 

184 - BAIXO ALENTEJO 7,3% 63,4% 19,2% 58,5% -27,7% -24,7% -12,8% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 7,4% 56,3% 19,3% 53,5% -35,1% -29,2% -13,6% 

SOMA 8,1% 53,4% 20,8% 52,1% -30,7% -25,4% -11,6% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

O total do pessoal ao serviço apresentou uma redução de 11,6% em 2011 face a 2007. A 

redução do pessoal ao serviço, com 16 a 24 anos, foi de 30,7% nesse período; -25,4% para os 

jovens entre 16 a 29 anos de idade. A forte quebra do emprego de jovens traduziu-se pela 

redução do peso do mesmo no total, 8,1% em 2011 que compara com 10,3% em 2007 (20,8% 

contra 24,6% em 2007 para o grupo 16 a 29 anos de idade).  

A perda de emprego por parte dos jovens foi mais significativa para os jovens de sexo 

masculino, uma vez que a proporção destes no total dos jovens diminuiu de 54,9% em 2007 

para 53,4% em 2011 (53,3% contra 52,1% em 2011 para o grupo 16 a 29 anos de idade). 

Por regiões NUT III, a perda de emprego dos jovens foi mais expressiva, nomeadamente no 

Alto Alentejo (43,8% e 33% para o grupo 16 a 29 anos), Beira Interior Norte (41% e 32,4%), 

Beira Interior Sul (39,4% e 29,8%), Algarve (36,5% e 30,9%), Lezíria do Tejo (35,1% e 29,2%), 

Minho Lima (35,1% e 28,8%), Douro (34,7% e 28%), Oeste (34,6% e 29,6%). 

Se analisarmos o peso do emprego jovem no total de emprego nos estabelecimentos observa-

se que o peso é maior no Tâmega, Dão Lafões, Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga, Península 

de Setúbal e Algarve e menor na Beira Interior Norte, Alto Alentejo, Serra da Estrela, Baixo 

Mondego, Cova da Beira e Beira Interior Sul. 
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Gráfico 3. 20. Peso do Emprego Jovem por NUT III, em Outubro 2011 

 
Fonte: Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

3.3.2. O emprego jovem e a dimensão dos estabelecimentos 

Em Outubro de 2011, estavam a exercer atividade como trabalhadores por conta de outrem, 

220 469 jovens com menos de 25 anos, representando cerca de 8,1% do emprego total, com a 

seguinte distribuição por dimensão do estabelecimento: 

Estabelecimentos com 1-9 trabalhadores: 28,5% 

Estabelecimentos com 10-49 trabalhadores: 29,9% 

Estabelecimentos com 50-249 trabalhadores: 23,8% 

Estabelecimentos com mais de 250 trabalhadores: 17,8% 

Em termos de peso do emprego jovem nos NUT III, é no Tâmega que o seu peso é maior 

(11,7%), seguindo-se Minho-Lima (9,4%), Cávado (9,4%) e Ave (9,3%), todas sub-regiões da 

Região Norte. Por outro lado, é menor o peso do emprego jovem na Beira Interior Norte 

(5,7%), Alto Alentejo (5,9%), Serra da Estrela (6,3%), Cova da Beira (6,6%) e Beira Interior Sul 

(6,7%). 

 Verifica-se que os trabalhadores jovens se distribuem por todos os escalões de dimensão dos 

estabelecimentos, contudo 60% do emprego jovem encontrava-se nos estabelecimentos com 

menos de 50 trabalhadores. De referir ainda que em 66% das NUT III o emprego jovem tem 

peso maior nos estabelecimentos com menos de 10 pessoas ao serviço. 
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Quadro 3. 49. Distribuição do Emprego Jovem (15-24 anos) por NUT III Segundo a Dimensão 

dos Estabelecimentos, em Outubro 2011 

Nut III 1 a 9 10 a 49 50 a 249 Total Peso (%) 

111 - MINHO-LIMA  1835 1714 875 5047 9,4 

112 - CÁVADO  3397 3741 2262 10628 9,4 

113 - AVE  3854 4609 4220 14297 9.3 

114 - GRANDE PORTO  8243 9003 7408 30796 8 

115 - TÂMEGA  4659 5820 4423 15737 11,7 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  1901 2338 1706 7284 8,4 

117 - DOURO  1238 914 491 2715 7,6 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  1180 677 938 2288 7,5 

161 - BAIXO VOUGA 2342 2710 2510 9324 8,2 

162 - BAIXO MONDEGO 1719 1572 1207 5313 6,6 

163 - PINHAL LITORAL 2107 2146 1318 6365 7,6 

164 - PINHAL INT. NORTE 761 618 390 2041 7,8 

165 - DÃO-LAFÕES 1836 1548 1095 5730 8,9 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 217 194 122 536 7,1 

167 - SERRA DA ESTRELA 187 169 41 494 6,3 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 563 394 142 1119 5,7 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 406 244 184 1026 6,7 

16A - COVA DA BEIRA 405 373 395 1240 6,6 

16B - OESTE 2460 2409 1493 6839 7,7 

16C - MÉDIO TEJO 1398 1289 991 3947 7,3 

171 - GRANDE LISBOA 11206 13499 12395 54160 7,4 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 3287 3497 2910 11577 8,1 

181 - ALENTEJO LITORAL 491 478 552 1709 7,2 

182 - ALTO ALENTEJO 488 370 364 1259 5,9 

183 - ALENTEJO CENTRAL 927 745 560 2901 7,7 

184 - BAIXO ALENTEJO 595 626 352 1745 7,3 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 1343 1272 1298 4350 7,4 

150 - ALGARVE 3718 3306 2379 9998 8 

TOTAL  62763 65976 52446 220469 8,1 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 
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Gráfico 3. 21. Distribuição do Emprego Jovem por Dimensão do Estabelecimento, por NUT III 

 
 Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

O emprego jovem tem maior peso nos estabelecimentos com 1 a 9 pessoas nos seguintes NUT 

III: Alto Trás-Os-Montes, Beira Interior Norte, Douro, Pinhal Interior Sul, Beira Interior Sul, 

Serra da Estrela e Pinhal Interior Norte. 

Pelo contrário, o peso do emprego jovem é para a mesma dimensão dos estabelecimentos 

menor na Grande Lisboa, Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga, Grande Porto e Península de 

Setúbal. 

 

3.3.3. Caracterização do Emprego Jovem nos Principais Setores de Atividade 

O peso dos jovens nos diversos setores de atividade em 2007 e em 2011 conforme Quadro 

3.50 era em 2011 de 6,3% na Agricultura, observando-se uma redução do peso dos jovens no 

emprego em quase todos os setores de atividade, com exclusão da Eletricidade e Gás. Os 

setores das Indústrias Transformadoras, Extrativas e Construção, apresentaram, entre 2007 e 

2011, uma redução muito acentuada. 
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172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL

181 - ALENTEJO LITORAL

182 - ALTO ALENTEJO

183 - ALENTEJO CENTRAL

184 - BAIXO ALENTEJO

185 - LEZÍRIA DO TEJO

50 a 249

10 a 49

1 a 9
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Quadro 3. 50. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade 

CAE Rev.3 2007 2011 T 2011 

A - AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, FLORESTA E PESCA 6,4% 6,3% 3.334 

B - INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS 6,8% 5,1% 505 

C - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS 10,1% 7,5% 44.573 

D - ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR, ÁGUA QUENTE E FRIA E AR FRIO 0,7% 1,1% 79 

E - CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 
SANEAMENTO,GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO 

7,2% 4,9% 1.009 

F - CONSTRUÇÃO 9,8% 6,6% 17.482 

G - COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO; REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS 

13,2% 11,0% 60.053 

H - TRANSPORTES E ARMAZENAGEM 4,5% 2,9% 3.893 

I - ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES 15,2% 13,6% 26.788 

J - ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 5,4% 5,2% 3.457 

K - ATIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 3,0% 1,9% 1.647 

L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 5,2% 3,4% 730 

M - ATIVIDADES DE CONSULTORIA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS E SIMILARES 7,5% 5,8% 6.801 

N - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DOS SERVIÇOS DE APOIO 15,9% 13,0% 30.917 

O - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEFESA; SEGURANÇA SOCIAL 
OBRIGATÓRIA 

7,8% 6,4% 697 

P - EDUCAÇÃO 3,9% 3,5% 2.027 

Q - ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA E APOIO SOCIAL 6,4% 4,7% 10.054 

R - ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ESPECTÁCULOS, DESPORTIVAS E 
RECREATIVAS 

10,9% 8,6% 1.911 

S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 8,5% 6,0% 4.512 

Total 10,3% 8,1% 220.46
9 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Em Outubro de 2011, existiam 220 469 jovens com idades compreendidas entre 16 e 24 anos a 

trabalhar, tal como se referiu anteriormente, com realce para os setores do Comércio e 

Reparação de Veículos (27,2%), Industrias Transformadoras (20,2%), Atividades 

Administrativas e Serviços de Apoio (14,0%), Alojamento e Restauração (13,6%) e Construção 

(7,9%). 

De salientar que o Comércio é a atividade mais saliente como empregadora em todos os NUT 

III, com exceção do Minho-Lima, Cávado, Ave, Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga, Pinhal 

Interior Norte e Pinhal Interior Sul, Sub-regiões em que o emprego é maior nas Industrias 

Transformadoras. De notar também que este setor só não surge como um setor dentro das 5 

atividades de maior empregabilidade na Grande Lisboa e no Alentejo Litoral. 

Na Grande Lisboa são os setores de Comércio (15 203 empregos), Atividades Administrativas 

(14 175 empregos) e Alojamentos e Restauração (8 407 empregos), os que apresentam maior 

volume de emprego. 

De salientar que a Grande Lisboa, o Grande Porto, o Tâmega e a Península de Setúbal são 

responsáveis por mais de 50% do emprego, enquanto as Sub-regiões do Alentejo, Serra da 
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Estrela, Pinhal Interior e Beira, no total de 10 NUT são responsáveis por 6,4% do emprego. Esta 

situação caracteriza bem o problema da interioridade existente, o perigo cada vez maior da 

desertificação do interior do país. 

Por outro lado, saliente-se que as Sub-regiões do Alentejo apresentam um peso significativo 

do emprego agrícola, nomeadamente no Baixo Alentejo e Alentejo Litoral.  

De notar também que no Algarve, o Comércio e o Alojamento e Restauração representam 

cerca de 62,5% do total de emprego jovem. 

 

Quadro 3. 51. Distribuição do Emprego Jovem, por NUT III, Segundo o Setor de Atividade 

              
NUT III - 
Atividade  

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Total 

111 - 
MINHO-
LIMA  

59 25 1537 2 7 708 1190 57 502 27 24 14 75 443 17 42 196 23 99 5047 

112 - 
CÁVADO  

31 11 3265 3 60 1730 2608 96 926 124 52 46 226 640 32 77 403 89 237 10628 

113 - AVE  65 20 6744 8 70 936 3130 121 753 71 52 27 290 1033 18 100 435 102 312 14297 

114 - 
GRANDE 
PORTO  

223 1 4397 7 145 1771 9259 571 3887 477 173 82 1350 5687 24 345 1384 314 689 30796 

115 - 
TÂMEGA  

104 64 7535 1 60 3031 2757 130 717 29 70 29 222 214 46 71 384 74 197 15737 

116 - 
ENTRE 
DOURO E 
VOUGA  

50 1 3600 7 17 450 1440 37 440 32 23 24 81 655 10 56 207 41 113 7284 

117 - 
DOURO  

205 16 318 2 26 377 801 30 421 18 12 6 61 68 44 13 187 16 94 2715 

118 - 
ALTO 
TRÁS-OS-
MONTES  

30 32 418 2 19 574 657 31 374 5 17 7 70 38 15 16 175 47 58 2288 

161 - 
BAIXO 
VOUGA 

87 6 3396 3 53 386 2225 96 731 427 25 20 191 1483 25 53 309 28 131 9324 

162 - 
BAIXO 
MONDEG
O 

111 1 901 20 21 423 1657 105 761 92 20 11 124 425 10 48 366 58 179 5313 

163 - 
PINHAL 
LITORAL 

59 37 1518 4 27 745 1760 86 538 51 41 15 127 924 15 40 206 42 132 6365 

164 - 
PINHAL 
INT. 
NORTE 

48 3 757 2 4 331 424 133 143 3 12 7 34 6 22 21 128 6 43 2041 

165 - 
DÃO-
LAFÕES 

105 11 1404 4 22 1074 1452 113 554 21 22 4 106 375 31 12 243 43 136 5730 

166 - 
PINHAL 
INTERIOR 
SUL 

13 0 132 0 4 78 96 14 66 8 1 4 13 2 9 0 74 10 12 534 

167 - 
SERRA DA 
ESTRELA 

5 0 91 0 0 39 125 8 35 97 1 0 6 7 6 2 51 4 17 494 

168 - 
BEIRA 
INTERIOR 
NORTE 

45 7 158 1 6 150 367 47 137 2 6 2 24 30 3 6 69 16 43 1119 
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169 - 
BEIRA 
INTERIOR 
SUL 

31 1 94 0 9 81 291 9 127 53 2 2 23 207 5 4 50 12 29 1030 

16A - 
COVA DA 
BEIRA 

17 52 247 3 7 100 334 20 152 41 4 3 29 111 4 9 72 13 22 1240 

16B - 
OESTE 

333 29 1173 0 46 481 2381 173 798 53 37 10 131 608 26 69 281 62 148 6839 

16C - 
MÉDIO 
TEJO 

81 5 803 4 32 350 1107 116 541 20 19 14 83 313 28 25 241 35 130 3947 

171 - 
GRANDE 
LISBOA 

100 6 2215 25 146 1760 1520
3 

1370 8407 1873 890 187 2731 1417
5 

138 669 2826 362 1077 54160 

172 - 
PENÍNSUL
A DE 
SETÚBAL 

117 5 1178 0 78 715 4250 196 1663 115 49 38 229 1873 59 165 472 176 693 11577 

181 - 
ALENTEJO 
LITORAL 

203 1 195 5 9 206 366 31 207 2 3 7 34 257 36 16 104 9 18 1709 

182 - 
ALTO 
ALENTEJO 

162 4 286 2 9 60 331 24 144 1 4 7 24 50 10 6 95 8 32 1259 

183 - 
ALENTEJO 
CENTRAL 

179 6 721 4 9 172 736 25 343 75 12 3 56 258 9 26 183 27 57 2901 

184 - 
BAIXO 
ALENTEJO 

294 128 166 0 12 209 412 12 198 3 11 1 45 44 32 11 118 3 46 1745 

185 - 
LEZÍRIA 
DO TEJO 

358 23 1011 0 55 264 1321 146 340 26 21 12 229 204 28 28 208 14 72 4350 

150 - 
ALGARVE 

209 10 313 1 56 580 3359 182 2892 59 44 148 187 787 23 97 585 277 189 9998 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

 

3.3.3.1. Agricultura e Pesca 

 Em Portugal, trabalhavam na Agricultura e Pescas, em 2011, 108 559 pessoas, de acordo com 

os dados do INE (Sistema de Contas Integradas nas Empresas). Em termos de subsetores de 

atividade verificava-se que 78% das pessoas trabalhavam na Agricultura, Produção Animal e 

Caça, 10% em Silvicultura e Exploração Florestal e cerca de 12% na Pesca e Aquicultura.10 

 

Quadro 3. 52. Distribuição do Emprego Jovem, na Agricultura e Pesca por NUT III, em 2011 

NUT III 1 a 9 10 a 49 50 a 249 TOTAL 
Jovem 

Total 
emprego 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 
e + anos 

111 - MINHO-LIMA  40 18  59 1221 4,80%  

112 - CÁVADO  23 8  31 1077 2,9  

113 - AVE  40 25  65 902 7,2  

114 - GRANDE PORTO  90 139  233 3379 6,9  

                                                           
10

 Tendo por fonte estatística os Quadros de Pessoal do GEE/MEE, trabalhavam na Agricultura e Pesca 52629 
pessoas. Trata-se de uma diferença significativa em relação aos dados do INE explicada por vários motivos 
entre os quias período de referência (anual e mensal). Contudo tal situação não se verifica para todos os 
setores de atividade. No entanto, face às características geográficas que este estudo apresenta, só foi 
possível esta abordagem através dos dados dos Quadros de Pessoal. 
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115 - TÂMEGA  61 16 26 104 1494 6,9  

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  36 14  50 564 8,9  

117 - DOURO  89 76 39 205 3553 5,7  

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  47 15  77 590 13  

161 - BAIXO VOUGA 46 32 9 87 1384 6,3  

162 - BAIXO MONDEGO 30 34 47 111 1566 7,1  

163 - PINHAL LITORAL 37 22  59 1113 5,3  

164 - PINHAL INT. NORTE 30 18  48 693 6,9  

165 - DÃO-LAFÕES 49 34 22 105 1801 5,8  

166 - PINHAL INTERIOR SUL 13   13 297 4,4  

167 - SERRA DA ESTRELA 3 2  5 108 4,6  

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 19 8 18 45 588 7,7  

169 - BEIRA INTERIOR SUL 16 7 8 31 657 4,7  

16A - COVA DA BEIRA 9 8  17 432 3,9  

16B – OESTE 156 146 29 333 4539 7,3  

16C - MÉDIO TEJO 34 20 27 81 1294 6,3  

171 - GRANDE LISBOA 62 38  100 1568 6,4  

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 26 40 51 117 2589 4,5  

181 - ALENTEJO LITORAL 39 47 116 203 2973 6,8  

182 - ALTO ALENTEJO 91 45 26 162 2570 6,3  

183 - ALENTEJO CENTRAL 107 72  179 3888 4,6  

184 - BAIXO ALENTEJO 116 120 58 294 3328 8,8  

185 - LEZÍRIA DO TEJO 132 138 87 358 5304 6,7  

150 – ALGARVE 64 117 26 209 3157 6,6  

TOTAL     3334 52629 6,3 8,8 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

A população jovem representa apenas 6,3% do emprego na Agricultura e Pesca encontrando-

se acima deste valor as seguintes Sub-regiões: Ave (7,2%), Grande Porto (6,9%), Tâmega 

(6,9%), Entre Douro e Vouga (8,9%), Baixo Mondego (7,1%), Pinhal Interior Norte (6,9%), Beira 

Interior Norte (7,7%), Oeste (7,3%), Alentejo Litoral (6,8%), Baixo Alentejo (8,8%), Lezíria do 

Tejo (6,7%) e Algarve (6,6%). 

Nestas Sub-regiões, e tendo em atenção a dimensão do setor são de salientar os seguintes 

NUT III: Grande Porto (233 postos de trabalho), Tâmega (104 postos de trabalho), Baixo 

Mondego (111 p.t.), Oeste (333 p.t.), Alentejo Litoral (203 p.t.), Baixo Alentejo (294 p.t.) Lezíria 

do Tejo (358 p.t.) e Algarve (209 p.t.). 

Se se atender que entre 2007 e 2011 só o Grande Porto, Pinhal Interior Sul, Serra da Estela, 

Alentejo Litoral e Lezíria do Tejo apresentaram crescimento crescente de emprego ou 

decrescimento muito pequeno (Oeste), admite-se que apresentem potencialidades de 

crescimento com impacto no volume de empregos seguintes NUT III: Grande Porto, Oeste, 

Alentejo Litoral e Lezíria do Tejo, os quais apresentam a seguinte estrutura de emprego jovem 

por dimensão: 
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Grande Porto: estabelecimentos com 1-9 pessoas, 38,6; estabelecimentos com 10-49 pessoas, 

59,7%; 

Oeste: estabelecimentos com 1-9 pessoas, 46,7%; estabelecimentos com 10-49 pessoas, 

43,8%; 

Alentejo Litoral: estabelecimentos com 1-9 pessoas,19,2%; estabelecimentos com 10-49 

pessoas, 23%; 

Lezíria do Tejo: estabelecimentos com 1-9 pessoas,36,9%; estabelecimentos com 10-49 

pessoas, 38,5%.  

Observa-se que apenas o Alentejo Litoral e a Lezíria do Tejo apresentam emprego com mais 

significado nas empresas com dimensão acima de 50 trabalhadores. 

 

3.3.3.2. Industria Extrativas 

Trata-se de um setor com um reduzido volume de emprego e em que os jovens ao nível do 

Continente só ocupavam 505 postos de trabalho. Apenas os NUT Tâmega, Cova da Beira e 

Baixo Alentejo tinham um volume de emprego com algum significado (64, 52 e 128, 

respetivamente). O peso dos jovens reduziu-se entre 2007 e 2011 (passou de 6,8% em 2007 

para 5,1% em 2011). 

Por outro lado, o Baixo Vouga, Cova da Beira, Médio Tejo, Alentejo Litoral, Alto Alentejo e 

Baixo Alentejo apresentaram para o total do emprego um crescimento em relação a 2007,mas 

para estes NUT só a Cova da Beira e o Baixo Alentejo apresentam emprego de jovens com 

algum significado (12,8% e 9,6%, respetivamente em relação ao emprego total). 

 

Quadro 3. 53. Distribuição do Emprego Jovem, nas Industrias Extrativas, por NUT III, em 2011 

NUT III -  B: Industrias 
Extrativas 

1 a 9 10 a 
49 

50 a 
249 

TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA  5 13 7 25 398 6,3% 2,5% 

112 - CÁVADO  2 8 1 11 337 1,9% 6,8% 

113 - AVE  6 8 6 20 386 5,2% 3,1% 

114 - GRANDE PORTO   1  1 192 0,5% 6,7% 

115 - TÂMEGA  16 31 17 64 1130 5,7% 4,6% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  1   1 109 0,9% 10,1% 

117 - DOURO  11 5  16 295 5,4% 4,4% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  11 21  32 488 6,6% 4,3% 

161 - BAIXO VOUGA  6  6 179 3,4% 10,1% 

162 - BAIXO MONDEGO 1   1 214 0,5% 7.9% 

163 - PINHAL LITORAL 16 18 3 37 954 3,9% 4,70% 

164 - PINHAL INT. NORTE  3  3 70 4,3% 8,50% 

165 - DÃO-LAFÕES 7 4  11 414 2,7% 6% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL     0   

167 - SERRA DA ESTRELA    0 26 0,0% 0% 
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168 - BEIRA INTERIOR NORTE 3 4  7 107 6,5% 2,80% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL  1  1 21 4,7% 0 

16A - COVA DA BEIRA    52 407 12,8% 5,70% 

16B - OESTE 6 23  29 637 4,6% 5,50% 

16C - MÉDIO TEJO 1 4  5 162 3,1% 8,70% 

171 - GRANDE LISBOA 1 5  6 255 2,7% 11% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL    5 198 2,5% 6,60% 

181 - ALENTEJO LITORAL 1   1 80 1,3% 13,80% 

182 - ALTO ALENTEJO 1 3  4 102 3,9% 4,90% 

183 - ALENTEJO CENTRAL    6 684 0,9% 6,30% 

184 - BAIXO ALENTEJO   62 128 1338 9,6% 2,30% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 8 15  23 470 4,9% 7,30% 

150 - ALGARVE 4 6  10 332 3,0% 11,40% 

Total     505 9985 5,1% 5,5% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

 

3.3.3.3. Industrias Transformadoras 

Trabalhavam nas Indústrias Transformadoras, em 2011, 591349 pessoas e destas 7,5% tinham 

menos de 25 anos. 

As Industrias Transformadoras têm tido desde 2007 uma redução de emprego, o mesmo se 

verificando para o peso dos jovens que passou de 10,1% em 2007 para 7,5% em 2011, o que 

corresponde a uma redução de 44573 postos de trabalho. 

Em termos de NUT III só o Alto Trás-Os-Montes e Baixo Alentejo apresentaram aumento de 

emprego. Contudo, mantêm-se as Industrias Transformadoras como um dos setores que 

emprega mais jovens, nomeadamente no Cávado (3265 empregos), Ave (6744 empregos), 

Grande Porto (4397 empregos), Tâmega (7435 empregos), Entre Douro e Vouga (3600 

empregos) e Baixo Vouga (3396 empregos). Sendo o peso do setor mais saliente no Tâmega 

com 12,4%. 

Deve também salientar-se que este setor apresenta praticamente em todos os NUT um 

volume de emprego superior a 100 postos de trabalho e com um peso significativo das 

empresas do escalão 50-249 pessoas. 

Trata-se assim de um setor chave em todas as regiões do país sendo o peso de emprego jovem 

em 14 NUT superior a 7% e só em 6 NUT inferior a 5%. 

As diferenças significativas da atividade económica entre regiões estão bem presentes 

conforme se pode verificar pelo número de postos de trabalho de jovens que oscila entre 91 

na Serra da Estrela e 7435 no Tâmega.  

De salientar ainda que 15,3% do emprego jovem se encontrava nos estabelecimentos com 1 a 

9 trabalhadores, 34,2% nos estabelecimentos de 10 a 49 trabalhadores, 34,1% nos 

estabelecimentos de 50 a 249 e 16,4% nos estabelecimentos com mais de 250 trabalhadores. 

Pode-se, portanto, concluir que a maior parte do emprego jovem se encontra nos 

estabelecimentos com um número de trabalhadores compreendido entre 20 e 249. 



89 
 

 

Quadro 3. 54. Distribuição do Emprego Jovem nas Indústrias Transformadoras, por NUT III, em 

2011 

NUT III - C: Industrias 
Transformadoras  

1 a 9 10 a 49  50 a 
249 

TOTAL Total 
Emp IT 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e +  

111 - MINHO-LIMA  227 390 373 1537 14392 10,7% 2,4% 

112 - CÁVADO  525 1348 964 3265 37419 8,7% 2,1% 

113 - AVE  821 2515 2597 6744 78485 8,6% 0,4% 

114 - GRANDE PORTO  702 1562 1461 4397 66930 6,6% 4,3% 

115 - TÂMEGA  1030 2945 2822 7435 59879 12,4% 2,2% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  446 1264 1178 3600 47697 7,5% 3,5% 

117 - DOURO  136 141 41 318 4077 7,8% 5,2% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  130 148 71 418 4229 9,9% 4,1% 

161 - BAIXO VOUGA 419 999 1412 3396 47770 7,1% 3,7% 

162 - BAIXO MONDEGO 152 184 277 901 14049 6,4% 3,5% 

163 - PINHAL LITORAL 283 619 457 1518 25599 5,9% 4,1% 

164 - PINHAL INT. NORTE 106 157 246 757 7638 9,9% 3,3% 

165 - DÃO-LAFÕES 216 308 517 1404 16324 8,6% 3,3% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 23 55 54 132 1833 7,2% 4,6% 

167 - SERRA DA ESTRELA 27 53 9 91 1864 4,9% 3,6% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 49 62 29 158 3213 4,9% 5,2% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 17 24 52 94 3162 3,0% 3,8% 

16A - COVA DA BEIRA 57 62 121 247 5554 4,4% 4,1% 

16B - OESTE 233 458 398 1173 19933 5,9% 4,7% 

16C - MÉDIO TEJO 132 297 337 803 12990 6,2% 4,8% 

171 - GRANDE LISBOA 454 768 543 2215 55035 4,0% 1,7% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 171 270 343 1178 26514 4,4% 4,9% 

181 - ALENTEJO LITORAL 38 45 86 195 3700 5,3% 7,6% 

182 - ALTO ALENTEJO 37 59 166 286 3765 7,6% 4,3% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 93 86 183 721 7656 9,4% 4,0% 

184 - BAIXO ALENTEJO 52 72 42 166 2182 7,6% 5,3% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 120 239 488 1011 13850 7,3% 4,8% 

150 - ALGARVE 138 148 27 313 5610 5,6% 8,6% 

TOTAL  6835 15278 15204 44573 591349 7,5% 3,7% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

 

3.3.3.4. Construção 

No setor da Construção, em 2011, trabalhavam 266 081 pessoas, de acordo com os Quadros 

de Pessoal e 405 928 de acordo com o INE. Ainda de acordo com o INE o volume de emprego 

neste setor teve uma redução desde 2009 até 2011. Após 2011, conforme dados do Inquérito 
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ao Emprego (LFS) verificou-se uma significativa diminuição tendo atingido no 2ºtrimestre de 

2013 o valor de 301,9 milhares. 11  

Em 2011 e em relação a 2007 (Quadros de Pessoal) em todos os NUT III observou-se quebra de 

emprego sendo mais significativa no Algarve (-52,2%), Alto Alentejo (-44,3%) e Lezíria do Tejo 

(-41%). 

Trabalhavam na Construção Civil e Obras Públicas 17 482 jovens o que representava 6,6% do 

total de emprego existente no setor. A maior parte dos jovens trabalhava em 

estabelecimentos com 10 a 49 trabalhadores (37,4%), sendo também significativo o número 

de jovens que trabalhavam em estabelecimentos com 1 a 9 trabalhadores. Em termos 

absolutos, o volume do emprego jovem é maior no Tâmega (3 031), Grande Porto (1771), 

Grande Lisboa (1760) e Cávado (1730), sendo maior o peso do emprego jovem em relação ao 

emprego total no Tâmega, Dão-Lafões e Cávado com 11,4%, 10,6% e 10,4% respetivamente. 

Em sentido contrario, o volume do emprego jovem é menor na Serra da Estrela (39 jovens), 

Alto Alentejo (60 jovens) e Pinhal Interior Sul (78 jovens) sendo o peso do emprego menor na 

Grande Lisboa (3,8%), Beira Interior Sul (4,5%) e Algarve (4,5%). 

 

Quadro 3. 55. Distribuição do Emprego Jovem na Construção, por NUT III, em 2011 

NUT III - F: Construção 1 a 9 10 a 49 50 a 249 TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA  329 259 67 708 8780 8,1% 3,2% 

112 - CÁVADO  535 670 371 1730 16699 10,4% 3,0% 

113 - AVE  433 361 127 936 12955 7,2% 2,8% 

114 - GRANDE PORTO  614 739 328 1771 28736 6,1% 4,7% 

115 - TÂMEGA  900 1374 756 3031 26560 11,4% 2,3% 

116 - ENTRE DOURO E 
VOUGA  

196 160 52 450 6495 6,9% 3,6% 

117 - DOURO  146 77 101 377 5973 6,3% 3,2% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  148 103 24 275 4281 6,4% 4,1% 

161 - BAIXO VOUGA 156 177 53 386 6688 5,7% 5,1% 

162 - BAIXO MONDEGO 115 121 292 423 7708 5,5% 4,3% 

163 - PINHAL LITORAL 279 284 164 745 11159 6,7% 3,7% 

164 - PINHAL INT. NORTE 143 117 47 331 4877 6,8% 3,8% 

165 - DÃO-LAFÕES 231 206 93 1073 10080 10,6% 4,0% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 47 15 15 78 1326 5,9% 9,8% 

167 - SERRA DA ESTRELA 21 18  39 1035 3,8% 4,7% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 80 44 26 150 2596 5,8% 3,9% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 39 28 13 81 1787 4,5% 7,7% 

16A - COVA DA BEIRA 35 42 23 100 1850 5,4% 3,0% 

16B - OESTE 259 172 49 481 9033 5,3% 4,4% 

16C - MÉDIO TEJO 177 107 66 350 5677 6,2% 4,4% 

                                                           
11

 Não existem contudo dados para os NUT III pelo que a situação que se apresenta tem por base os 
Quadros de Pessoal de 2011. 



91 
 

171 - GRANDE LISBOA 534 722 357 1760 46002 3,8% 6,0% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 207 271 230 715 14149 5,1% 5,7% 

181 - ALENTEJO LITORAL 40 43 123 206 2977 6,9% 6,3% 

182 - ALTO ALENTEJO 37 19 4 60 1435 4,2% 2,2% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 64 65 43 172 3371 5,1% 5,5% 

184 - BAIXO ALENTEJO 48 39 40 209 3008 6,9% 4,6% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 119 251 18 264 5004 5,3% 5,4% 

150 - ALGARVE 253 217 108 580 12850 4,5% 6,4% 

TOTAL  6185 6531 3391 17482 266081 6,6% 4,4% 

 Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

 

3.3.3.5. Comércio por Grosso e Retalho, Reparação de Veículos, 

Automóveis e Motociclos 

O Comércio e Reparação de Veículos é o setor de atividade que mais emprega jovens, com um 

peso de 11,1% em relação ao total de emprego do setor. Não obstante, entre 2007 e 2011 

apresentar globalmente uma redução de emprego de 10,9%, verificada igualmente em todas 

os NUT III, nomeadamente no Alto Alentejo (-22,7%), Baixo Alentejo (-17,7%), Baixo Mondego 

(-16,1%) e Algarve (-14,4%),sendo em 20 NUT o setor que mais volume de emprego absorve e 

em 7 NUT o 2º setor de maior volume de emprego. 

Neste sentido destacam-se: Grande Lisboa com 15203 empregos, Grande Porto com 9259 

empregos, Península de Setúbal com 4250 empregos, Algarve com 3359 empregos e Ave com 

3140 empregos. 

Em relação ao peso do emprego destacam-se com valores compreendidos entre 13,8% e 

12,0% por ordem decrescente as seguintes Sub-regiões: Tâmega, Península de Setúbal, Ave, 

Cávado e Algarve. De realçar que o peso do emprego nunca é inferior a 7,7% com exceção do 

Pinhal Interior Sul. 

 

Quadro 3. 56. Distribuição do Emprego Jovem, no Comércio, por NUT III, em 2011 

NUT III -  G: Comércio e 
rep.veiculos 

1 a 9 10 a 49 50 a 
249 

TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA  588 309 290 1190 10266 11,6% 7,8% 

112 - CÁVADO  1147 874 491 2608 21523 12,1% 3,1% 

113 - AVE  1309 961 841 3140 25225 12,4% 2,5% 

114 - GRANDE PORTO  3515 2938 2305 9259 84150 11,0% 3,7% 

115 - TÂMEGA  1489 779 478 2757 20020 13,8% 2,9% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  629 433 377 1440 12672 11,4% 4,0% 

117 - DOURO  381 277 143 801 7223 11,1% 3,8% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  379 141 139 659 7375 8,9% 4,3% 

161 - BAIXO VOUGA 904 741 534 2225 20762 10,7% 4,5% 

162 - BAIXO MONDEGO 736 494 355 1657 16904 9,8% 4,1% 

163 - PINHAL LITORAL 784 646 309 1760 16780 10,5% 3,7% 

164 - PINHAL INT. NORTE 217 173 34 424 4344 9,8% 5,0% 
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165 - DÃO-LAFÕES 669 500 231 1454 12931 11,2% 4,3% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 52 43  96 1245 7,7% 6,4% 

167 - SERRA DA ESTRELA 63 43 19 125 1432 8,7% 5,2% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 206 135 26 367 4119 8,9% 4,0% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 155 86 50 291 3267 8,9% 4,6% 

16A - COVA DA BEIRA 142 92 100 334 3601 9,3% 4,7% 

16B - OESTE 920 813 648 2381 22280 10,7% 4,1% 

16C - MÉDIO TEJO 470 306 318 1107 11003 10,1% 4,5% 

171 - GRANDE LISBOA 4947 4347 4321 15203 143049 10,6% 4,2% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 1600 1432 1006 4250 32981 12,9% 4,3% 

181 - ALENTEJO LITORAL 160 142 64 366 3532 10,4% 5,1% 

182 - ALTO ALENTEJO 166 84 81 331 4109 8,1% 4,5% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 267 268 201 736 7035 10,5% 5,2% 

184 - BAIXO ALENTEJO 170 181 61 412 4579 9,0% 4,5% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 455 455 361 1321 13562 9,7% 4,9% 

150 - ALGARVE 1480 1000 833 3359 28062 12,0% 4,3% 

TOTAL     60053 544031 11,1% 4,0% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

 

3.3.3.6. Alojamento, Restauração e Similares 

Como já anteriormente foi dito, este é um dos setores responsável por maior empregabilidade 

dos jovens com um número de 26 788 postos de trabalho, representando 13,6% do total do 

emprego do setor. As Sub-regiões da Grande Lisboa com 8 407 postos de trabalho, Grande 

Porto com 3886 postos de trabalho e Algarve com 2 892 postos de trabalho, são as mais 

salientes. De destacar ainda que as Sub-regiões Entre Douro e Vouga, Tâmega e Douro são 

aquelas onde é maior o peso deste setor, com os valores de 18,0%, 17,7% e 17,2%, 

respetivamente. Deve-se notar que são regiões turísticas como Serra da Estrela, Alentejo 

Litoral e Algarve, conjuntamente com o Alto Alentejo, as Sub-regiões onde o peso do emprego 

jovem é mais pequeno. Quanto ao emprego jovem, por dimensão dos estabelecimentos, em 

geral, este encontra-se nos estabelecimentos com menos de 10 pessoas ao serviço, com 

exceção do Grande Porto, Baixo Mondego, Grande Lisboa e Península de Setúbal. 

 

Quadro 3. 57. Distribuição do Emprego Jovem no Alojamento e Restauração, por NUT III, em 2011 

NUT III - I: Alojamentos, 
Restauração 

1 a 9 10 a 49 50 a 
249 

TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA 324 175 0 502 3401 14,8% 4,2% 

112 - CÁVADO 498 287 141 926 5642 16,4% 3,6% 

113 - AVE 504 164 83 753 4594 16,4% 2,6% 

114 - GRANDE PORTO 1431 1780 589 3886 25783 15,1% 3,8% 

115 - TÂMEGA 486 222 9 717 4058 17,7% 3,1% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA 255 185 0 442 2449 18,0% 3,3% 

117 - DOURO 255 185 50 421 2444 17,2% 2,9% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES 268 83 22 374 2364 15,4% 4,7% 

161 - BAIXO VOUGA 434 293 4 731 5228 14,0% 5,6% 
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162 - BAIXO MONDEGO 329 352 78 761 5279 14,4% 4,6% 

163 - PINHAL LITORAL 287 207 44 539 3447 15,6% 4,9% 

164 - PINHAL INT. NORTE 124 18 0 143 1099 14,2% 3,8% 

165 - DÃO-LAFÕES 317 197 39 554 3502 15,8% 3,6% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 38 17 11 66 415 15,9% 6,3% 

167 - SERRA DA ESTRELA 25 10 0 35 367 9,5% 5.7% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 97 40 0 137 1220 11,2% 4,3% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 89 38 0 127 897 14,2% 5,6% 

16A - COVA DA BEIRA 70 82 0 152 1084 14,0% 3,0% 

16B - OESTE 417 322 58 798 5296 15,1% 4,5% 

16C - MÉDIO TEJO 308 196 33 541 3805 14,2% 6,1% 

171 - GRANDE LISBOA 2259 3690 1670 8407 65359 12,9% 5,2% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 657 701 305 1663 10622 15,7% 5,5% 

181 - ALENTEJO LITORAL 126 59 22 207 2130 9,7% 6,4% 

182 - ALTO ALENTEJO 83 48 12 144 1531 9,4% 5,2% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 185 83 75 343 2531 13,6% 4,3% 

184 - BAIXO ALENTEJO 115 83 0 198 1329 14,9% 4,4% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 233 62 35 330 2582 12,8% 5,4% 

150 - ALGARVE 1112 1082 637 2892 28591 10,1% 6,0% 

TOTAL 11320 10600 3917 26788 197049 13,6% 4,8% 

 Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

3.3.3.7. Atividades de Consultoria Cientificas e Técnicas  

Exercem atividade neste setor, no Continente cerca de 117 000 pessoas, representando 8,1% 

do emprego total. Os jovens com menos de 25 anos representavam 5,8% do total de emprego, 

com saliência para a Grande Lisboa onde se encontravam a trabalhar 40,2% e Grande Porto 

com 19,8% do total. 

O Tâmega e a Lezíria do Tejo são os territórios onde é maior o peso do emprego jovem em 

relação ao total do setor, com respetivamente 8,5% e 9,6%. De salientar o número muito 

reduzido de jovens que trabalham neste setor em praticamente todas as regiões interiores do 

País. Trata-se de uma atividade onde o peso do emprego jovem é muito pequeno, em geral 

abaixo dos 3%. As Sub-regiões que apresentam um peso mais elevado têm contudo um 

volume de postos de trabalho muito pequeno. 

 

Quadro 3. 58. Distribuição do Emprego Jovem nas Atividades de Consultoria Cientifica e 

Técnica, por NUT III, em 2011 

NUT III -M: Atividades de 
Consult. Científica e  Técnica 

1 a 9 10 a 
49 

50 a 
249 

TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA  67 8  75 1130 6,6% 2,4% 

112 - CÁVADO  147 64 14 226 3098 7,3% 2,2% 

113 - AVE  130 63 10 290 3624 8,0% 2,0% 

114 - GRANDE PORTO  388 278 316 1350 21078 6,4% 2,7% 

115 - TÂMEGA  155 41 26 222 2612 8,5% 2,1% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  65 15 1 81 1742 4,6% 3,0% 
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117 - DOURO  43 10 8 61 966 6,3% 1,8% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  65 5 0 70 865 8,1% 1,7% 

161 - BAIXO VOUGA 101 85 5 191 2960 6,5% 2,7% 

162 - BAIXO MONDEGO 61 34 28 124 3014 4,1% 2,8% 

163 - PINHAL LITORAL 94 27 6 127 2285 5,6% 3,8% 

164 - PINHAL INT. NORTE 32 2 0 34 637 5,3% 2,8% 

165 - DÃO-LAFÕES 59 24 23 106 2016 5,3% 3,0% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 9 4  13 188 6,9% 3,2% 

167 - SERRA DA ESTRELA 5 1  6 184 3,3% 1,1% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 12 12  24 509 4,7% 3,3% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 20 3  23 389 5,9% 7,4% 

16A - COVA DA BEIRA 25 4  29 534 5,4% 1,9% 

16B - OESTE 101 27 3 131 2286 5,7% 3,3% 

16C - MÉDIO TEJO 49 25 9 83 1617 5,1% 2,7% 

171 - GRANDE LISBOA 663 631 709 2731 50760 5,4% 3,6% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 104 78 47 229 4588 5,0% 5,3% 

181 - ALENTEJO LITORAL 15 19  34 648 5,2% 4,0% 

182 - ALTO ALENTEJO 19 5  24 538 4,5% 2,8% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 37 19  56 1033 5,4% 3,6% 

184 - BAIXO ALENTEJO 19 9 17 45 649 6,9% 1,5% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 52 22 40 229 2386 9,6% 2,9% 

150 - ALGARVE 117 63 7 187 4300 4,3% 4,5% 

TOTAL  2654 1578 1269 6801 116696 5,8% 3,2% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

 

Quadro 3. 59. Distribuição do Emprego Jovem nas Atividades Administrativas e de Serviços de 

Apoio, por NUT III, em 2011 

NUT III -N: Activ. 
Administrativas e Serviços de 

Apoio 

1 a 9 10 a 49 50 a 
249 

TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA  27 27 81 443 2836 15,6% 3,8% 

112 - CÁVADO  79 85 139 640 3362 19,0% 1,8% 

113 - AVE  91 101 223 1033 5273 19,6% 1,3% 

114 - GRANDE PORTO  197 241 1506 5687 47544 12,8% 2,9% 

115 - TÂMEGA  76 66 177 214 1841 11,6% 1,8% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  41 48 20 655 3193 20,5% 1,4% 

117 - DOURO  21 14 33 68 962 7,1% 2,8% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  16 38 14 38 579 6,6% 3,1% 

161 - BAIXO VOUGA 36 29 298 1483 6387 23,2% 2,4% 

162 - BAIXO MONDEGO 15 32 169 425 4955 8,6% 5,4% 

163 - PINHAL LITORAL 45 62 231 924 5857 15,8% 1,9% 

164 - PINHAL INT. NORTE 6   6 135 4,4% 3,0% 

165 - DÃO-LAFÕES 42 24 55 375 1589 23,6% 2,6% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL  2  2 65 3,1% 13,8% 

167 - SERRA DA ESTRELA 4 3  7 84 8,3% 11,9% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 10 3 17 30 307 9,8% 2,9% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 9 5  207 752 27,5% 2,7% 
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Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

3.3.3.8. Atividades Administrativas e dos Serviços de Apoio  

Este setor de atividade tinha 238 124 pessoas ao serviço em 2011, dos quais 30 917 eram 

jovens com menos de 25 anos (13,0% do total),sendo o terceiro setor onde trabalham mais 

jovens, logo a seguir ao Comércio e Industrias Transformadoras. 

 Em termos de NUT IIII observa-se que no Grande Porto, Grande Lisboa, Península de Setúbal e 

Alentejo Litoral, o volume de emprego jovem é o segundo maior, sendo as Sub-regiões de 

Beira Interior Sul (27,5%), Dão Lafões (23,6%), Cova da Beira (22,1%) e Entre Douro e Vouga 

(20,5%) aquelas que apresentam maior peso em relação ao total do setor. Por outro lado, o 

Pinhal Interior Sul (3,1%), Pinhal Interior Norte (4,4%) e Alto Trás-Os-Montes (6,6%) são 

aquelas em que o peso do emprego é menor. 

 

3.3.3.9. Atividades de Saúde Humana e de Apoio Social 

Neste setor trabalhavam, em 2011, 213 672 pessoas, das quais 10 054 eram jovens, 

representando 4,7% do emprego. Em termos de volume de emprego jovem observa-se que 

cerca de 42% do mesmo se encontra no Grande Porto e Grande Lisboa. Por outro lado, são as 

Sub-regiões do Pinhal Interior Sul e do Tâmega que têm maior peso de emprego jovem, com 

6.5% e 6,3 %, respetivamente embora com pouco significado em termos de volume de 

emprego. 

 

Quadro 3. 60. Distribuição do Emprego Jovem nas Atividades de Saúde Humana e de Apoio 

Social, por NUT III, em 2011 

NUT III – Q: Atividades de 
Saúde Humana e Apoio Social 

1 a 9 10 a 49 50 a 
249 

TOTAL Total 
emp 

Peso 
Ej/E 

Emp 60 e + 

111 - MINHO-LIMA  65 100 24 196 4709 4,2% 152 

112 - CÁVADO  85 131 76 403 7209 5,6% 315 

113 - AVE  113 156 114 435 7565 5,8% 202 

114 - GRANDE PORTO  347 357 244 1384 29148 4,7% 1157 

16A - COVA DA BEIRA 5 5 101 111 502 22,1% 1,6% 

16B - OESTE 62 69 136 608 4062 15,0% 3,2% 

16C - MÉDIO TEJO 26 41 132 313 2080 15,0% 3,2% 

171 - GRANDE LISBOA 274 612 2427 14175 116439 12,1% 4,3% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 61 80 576 1873 13567 13,8% 4,4% 

181 - ALENTEJO LITORAL 12 25 95 257 2158 11,9% 4,8% 

182 - ALTO ALENTEJO 5 3 30 50 625 8,0% 6,3% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 21 12 25 258 1456 17,7% 3,2% 

184 - BAIXO ALENTEJO 16 14 28 44 461 9,5% 6,9% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 26 39 139 204 1966 10,4% 4,6% 

150 - ALGARVE 134 92 265 787 9087 8,7% 3,9% 

TOTAL  1357 1728 6881 30917 238124 13,0% 3,7% 
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115 - TÂMEGA  104 109 140 386 6101 6,3% 170 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  43 79 52 207 4779 4,3% 149 

117 - DOURO  42 93 34 187 4285 4,4% 180 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  44 74 57 175 4488 3,9% 234 

161 - BAIXO VOUGA 75 13 81 309 8208 3,8% 418 

162 - BAIXO MONDEGO 76 95 75 366 10165 3,6% 431 

163 - PINHAL LITORAL 59 108 39 206 4149 5,0% 209 

164 - PINHAL INT. NORTE 18 66 44 128 3226 4,0% 143 

165 - DÃO-LAFÕES 57 109 66 243 6353 3,8% 296 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 6 26 42 74 1147 6,5% 60 

167 - SERRA DA ESTRELA 14 24 13 51 1123 4,5% 77 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 17 39 13 69 2702 2,6% 170 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 18 23 9 50 1933 2,6% 162 

16A - COVA DA BEIRA 14 29 21 72 2300 3,1% 90 

16B - OESTE 78 121 82 281 6418 4,4% 396 

16C - MÉDIO TEJO 52 127 38 241 5700 4,2% 270 

171 - GRANDE LISBOA 468 705 503 2826 51182 5,5% 2641 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 122 194 69 472 12060 3,9% 785 

181 - ALENTEJO LITORAL 16 26 26 104 2016 5,2% 150 

182 - ALTO ALENTEJO 9 57 29 95 3506 2,7% 263 

183 - ALENTEJO CENTRAL 34 69 26 183 4617 4,0% 279 

184 - BAIXO ALENTEJO 20 41 33 118 3589 3,3% 203 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 47 85  208 4825 4,3% 270 

150 - ALGARVE    585 10169  612 

TOTAL     10054 213672  10481 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

 

 

3.4. Qualificação e Competências dos Jovens em Portugal 

 

3.4.1. Evolução das qualificações dos jovens na última década 

Portugal conta hoje com uma população jovem muito mais qualificada. Na última década, 

triplicou o peso dos jovens, entre os 20 e os 24 anos de idade, com ensino superior – de 5% em 

2000 para 15,3% em 2012 – convergindo com os valores médios europeus (15,6% na UE27) 

(Quadro 3.61). Foi, aliás, no ensino superior que o progresso, neste período, dos níveis de 

educação dos jovens foi mais assinalável. 

Por outro lado, a necessidade de garantir, pelo menos, o ensino secundário à generalidade dos 

jovens, como patamar mínimo, fundamental à participação social, à aprendizagem ao longo da 

vida e à empregabilidade continua a ser determinante. A própria progressão académica, e a 

disponibilidade futura de população ativa com qualificações superiores será naturalmente 

comprometida, caso não se generalize este patamar de qualificação entre as gerações mais 

jovens, o que exigirá também uma drástica e continuada redução das baixas qualificações 

entre os jovens.  
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Também a este nível Portugal registou, na última década, uma notória progressão. Cerca de 

metade dos jovens (52%) têm hoje o ensino secundário ou pós-secundário não superior, como 

nível de escolaridade mais elevado, um valor que não chegava a 40% em 2000. Ainda assim, a 

distância face à média europeia em 2012, em que 65% dos jovens entre 20-24 anos de idade 

tem já o secundário ou pós-secundário não superior como nível de escolaridade mais elevado, 

continua a ser muito expressiva.  

Por outro lado, ainda, em 2012, 1/3 dos jovens entre os 20 e 24 anos de idade em Portugal 

tinha apenas o ensino básico como nível mais elevado de escolaridade, um valor que, apesar 

de muito inferior ao registado no início da década – 57% em 2000 – é ainda manifestamente 

preocupante face às exigências com que esta geração, e as vindouras, cada vez mais, se 

defrontam. A nível europeu, 1 em cada 5 jovens tem ainda baixas qualificações (Quadro 3.61). 

 

Quadro 3. 61. População por Grupo Etário e Nível de Educação (%) - EU27 e Portugal, em 2000, 

2010 e 2011 

  2000 2010 2012 

EU27  

Jovens 
(20-24)  

ISCED 0-2  23,4  21,0  19,8  

ISCED 3-4  65,2  64,8  64,7  

ISCED 5-6  11,4  14,3  15,6  

(25-64) ISCED 0-2  35,6  27,3  25,8  

ISCED 3-4  44,9  46,8  46,5  

ISCED 5-6  19,5  25,9  27,7  

Portugal  

Jovens 
(20-24)  

ISCED 0-2  56,8  41,3  32,5  

ISCED 3-4  38,2  47,8  52,1  

ISCED 5-6  5,0  10,9  15,3  

25-64 ISCED 0-2  80,6  68,1  62,4  

ISCED 3-4  10,5  16,5  19,1  

ISCED 5-6  8,8  15,4  18,5  

Fonte: Eurostat. 

Nota: Dados não disponíveis para o grupo etário 15-19 anos. 

 

Se compararmos os jovens (20-24) com os adultos, entre os 25 e 64 anos, confirmamos já a 

significativa melhoria dos níveis de educação das gerações mais novas: em 2012, 67,4% dos 

jovens têm pelo menos uma escolaridade ao nível do ensino secundário (ISCED 3-6), sendo que 

esse valor desce para 37,6% entre a população com 25 a 64 anos de idade (Quadro 3.61). 

De facto, o aumento muito considerável que se registou na última década nas qualificações 

das gerações mais jovens beneficiou amplamente, entre outros fatores, da expansão e da 

melhoria dos níveis de eficácia e eficiência do próprio sistema educativo em Portugal, em 

parte compensando a tendência demográfica de redução do número de crianças e jovens na 

população.  

A par da crescente valorização do investimento em educação, pelas famílias e pelos jovens, os 

fluxos de jovens matriculados no ensino secundário e superior aumentaram 
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consideravelmente. Na última década, a taxa real de escolarização no ensino secundário 

progrediu muito favoravelmente – 72,5% em 2011 face a 58,8% em 2000 – sendo que o 

sucesso educativo alcançado neste nível de ensino foi também muito melhorado: a taxa de 

transição/ conclusão passou de 60,6% em 2000 para 79,2% em 2011. Entre 2000 e 2009, o 

número de alunos jovens inscritos no secundário aumentou em 80 622 alunos, sendo que foi a 

partir de 2007 que se inverteu a tendência de redução progressiva de alunos matriculados no 

ensino secundário que se vinha registando desde 2000. Nestes últimos anos, contudo, voltou a 

registar-se uma redução, de 498 327 alunos em 2009 para 411 238 em 2012.  

A expressão que as vias de ensino secundário profissionalizante assumiram, nestes últimos 

anos, sobretudo a partir da expansão, para a rede de escolas públicas, dos cursos profissionais, 

quer traduzida em número de alunos abrangidos, quer no seu crescimento, muito significativo, 

a partir de 2005/2006, terá contribuído não apenas para uma significativa alteração na 

distribuição dos alunos entre ensino regular e ensino profissionalizante, mas também para 

uma acrescida capacidade de captação de mais jovens para o ensino secundário.  

O peso de alunos em ensino secundário profissionalizante, que em 2005 era de 31%, 

aumentou significativamente, chegando a 38,8% em 2010, um valor muito mais próximo da 

média da UE27 (50%). Segundo os dados disponibilizados pela DGEEC, relativamente aos 

alunos matriculados no secundário por modalidades da oferta para jovens, este valor é 

atualmente de 39,9% (ano letivo 2011/2012). A frequência dos cursos científico-humanísticos, 

prevalecendo a nível nacional, revelava, em 2011, algumas diferenças entre regiões do país, 

nomeadamente atingindo valores superiores em Lisboa (61,8%) e inferiores no Algarve (54,5%) 

(CNE, 2013).12 

Como podemos verificar no Quadro 3.62, são as áreas da informática, das engenharias, 

indústrias transformadoras e construção e da saúde e serviços (em particular serviços pessoais 

e serviços sociais) que concentram mais de 60% dos jovens formandos nestas modalidades de 

educação e formação profissional (EFP). Para além destas áreas, têm ainda expressão os cursos 

nas áreas das artes, com cerca de 21% de formandos, seguidos dos das ciências empresariais, 

com cerca de 14% dos formandos em 2011. 

 

Quadro 3. 62. Formandos Abrangidos em Modalidades de Qualificação Inicial (ISCED 3-4), Total 

e por Área de Educação (%), em 2011 

Área de Educação Total % 

 (CNAEF Grandes grupos)  (CNAEF Áreas de estudo) 

1. Educação 14. Formação de professores/formadores e 
ciências da educação 

0 0,0% 

2. Artes e humanidades 21. Artes  37621 20,8% 

22. Humanidades  223 0,1% 

3. Ciências sociais, 
comércio e direito 

31. Ciências sociais e do comportamento 0 0,0% 

32. Informação e jornalismo  36 0,0% 
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 Conselho Nacional de Educação (2013). Estado da Educação 2012. Autonomia e Descentralização. 
Lisboa: CNE. www.cnedu.pt 
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34. Ciências empresariais  25227 13,9% 

38. Direito  1179 0,7% 

4. Ciências, matemática e 
informática 

42. Ciências da vida 0 0,0% 

44. Ciências físicas  0 0,0% 

46. Matemática e estatística 0 0,0% 

48. Informática  26632 14,7% 

5. Engenharia, indústrias 
transformadoras e 
construção 

52. Engenharia e técnicas afins  26860 14,8% 

54. Indústrias transformadoras  3685 2,0% 

58. Arquitetura e construção  1857 1,0% 

6. Agricultura 62. Agricultura, silvicultura e pescas  4540 2,5% 

64. Ciências veterinárias 0 0,0% 

7. Saúde e proteção 
social 

72. Saúde  3428 1,9% 

76. Serviços sociais  15351 8,5% 

8. Serviços 81. Serviços pessoais  29838 16,5% 

84. Serviços de transporte 71 0,0% 

85. Proteção do ambiente  1387 0,8% 

86. Serviços de segurança  3188 1,8% 

 Total  181123 100% 

Fonte: POPH Relatório de Execução 2011. 

Nota: As modalidades de Qualificação Inicial de jovens incluem os cursos de aprendizagem, os cursos 

profissionais, os cursos de educação e formação de jovens, os cursos de especialização tecnológica e o 

ensino artístico especializado. 

 

O ensino secundário é considerado o nível mínimo de referência para a escolaridade em 

contexto europeu e tornou-se em Portugal de frequência obrigatória até aos 18 anos de idade, 

a partir de 2012/2013, para os alunos que se inscreveram no 10º ano, pela primeira vez, nesse 

ano letivo. O alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos vem implicar manter na 

escola jovens que anteriormente a poderiam abandonar antes de concluírem os 18 anos de 

idade. Estima-se que em 2014/15, estejam a frequentar o ensino secundário mais 36,5 mil 

jovens do que em 2007/2008, como resultado do prolongamento da escolaridade 

obrigatória.13 

No ensino superior, o número de alunos mais do que duplicou na década de 90, chegando-se a 

2000 com 373 745 alunos matriculados (157 869 em 1990). Nos últimos anos, várias medidas 

têm permitido também alargar o universo potencial de candidatos ao ensino superior. Em 

2012, estavam matriculados no ensino superior 390 373 alunos, um valor que, ainda assim, 

representa um decréscimo face a anos anteriores.  

Também, na última década, o número de diplomados do ensino superior cresceu 60,6%, como 

se pode verificar no Quadro 3.63. Para além deste aumento muito significativo, é de realçar 

ainda o peso crescente que as áreas da saúde e das engenharias, em particular, e das ciências, 

matemática e informática, foram tendo ao longo da década. Em contraponto, de 2000 a 2011, 

o peso dos diplomados nas áreas das ciências da educação, no total de diplomados, reduziu-se 

para metade. As ciências sociais, comércio e direito, embora com um peso mais reduzido em 
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 Capucha, L. et al (2009). Mais escolaridade – realidade e ambição. Estudo preparatório do 
alargamento da escolaridade obrigatória. Lisboa. 
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2011 do que no início da década, representam ainda 30% do total de diplomados do ensino 

superior. 

 

Quadro 3. 63. Diplomados do Ensino Superior (ISCED 5-6), Total e por Área de Educação 

(%),em 2000, 2010 e 2011) 

Área de Educação (CNAEF 
Grandes grupos) 

2000 2010 2011 

1. Educação  17,7% 8,7% 8,9% 

2. Artes e humanidades  8,9% 8,2% 8,1% 

3. Ciências sociais, 
comércio e direito 

35,1% 29,3% 30,0% 

4. Ciências, matemática e 
informática 

5,8% 6,5% 7,0% 

5. Engenharia, indústrias 
transformadoras e 
construção 

12,8% 18,3% 17,6% 

6. Agricultura 2,2% 1,6% 1,6% 

7. Saúde e proteção social 12,9% 20,8% 20,4% 

8. Serviços 4,6% 6,5% 6,4% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 

N 54,255 78,609 87,129 

Fonte: Eurostat. 

 

Para uma progressiva melhoria das qualificações dos jovens (15-24 anos) será, no entanto, 

fundamental dar continuidade a esta trajetória, apostando simultaneamente no aumento da 

taxa real de escolarização no secundário (72,5% em 2011), para níveis próximos dos 

alcançados pelo ensino básico (superiores a 90%), na melhoria do sucesso escolar (transição, 

conclusão, duração do percurso escolar) ao nível do ensino secundário e ainda na recuperação 

dos jovens dos 18 aos 24 anos que abandonaram precocemente a escola sem conclusão deste 

nível de ensino. O alargamento do universo potencial de candidatos ao ensino superior 

continuará também a ser imprescindível para permitir a jovens, mesmo quando já integrados 

no mercado de trabalho, e a adultos, o prosseguimento dos estudos. 

 

3.4.2. Qualificações dos jovens: principais indicadores e metas 2020 

Do ponto de vista das qualificações dos jovens, existem três indicadores fundamentais nos 

quais Portugal deverá convergir para a média europeia e/ ou alcançar as metas da Estratégia 

Europa 2020, nomeadamente: 

• 85% ou mais dos jovens, entre os 20 e 24 anos de idade, ter pelo menos o ensino 

secundário completo, uma meta que se esperava ter sido atingida em 2010; apesar de 

já não estar contemplada no elenco das metas para 2020, mantem-se a sua 
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pertinência, dado que Portugal, apesar da recuperação notável que conseguiu fazer 

neste indicador, ainda não convergiu com a média europeia; 

• reduzir a taxa de abandono precoce de educação e formação, ou seja, a percentagem 

de jovens entre os 18 e 24 anos de idade que abandona a escola antes de terminar o 

secundário e que não se encontra inserido em atividades de educação e formação, a 

menos de 10%; 

• chegar a pelo menos 40% da população entre os 30 e 34 anos de idade com ensino 

superior ou equivalente. 

Estes dois últimos objetivos estão, aliás, claramente expressos nos Pontos de Situação sobre os 

Objetivos do PNR (Abril de 2012 e Abril de 2013), mantendo-se a aposta em reduzir as taxas de 

abandono escolar precoce e em melhorar os níveis de educação e formação da população 

portuguesa, em particular reforçando a trajetória favorável que temos vindo a registar na 

percentagem de população dos 30-34 anos com ensino superior (ou equiparado, incluindo o 

nível 5 do European Qualification Framework-EQF). 

De uma forma geral, de 2000 para 2012, a evolução destes indicadores em Portugal foi muito 

positiva (Quadro 3.64). Apesar do não cumprimento da meta de pelo menos 85% dos jovens 

dos 20 aos 24 anos de idade terem, no mínimo, o ensino secundário completo em 2010, 

Portugal registou um progresso notável na qualificação dos jovens na última década. Em 2000, 

apenas 44,4% da população entre os 20 e 24 anos de idade tinha garantido uma escolaridade 

ao nível do secundário. Em 2012, passámos a ter 67,5% dos jovens com pelo menos o ensino 

secundário completo. Contudo, ainda não convergimos para a média na UE27, em que 80% 

dos jovens têm o ensino secundário, como patamar mínimo de qualificação escolar, 

mantendo-se assim pertinente uma trajetória de recuperação acelerada face à meta 

anteriormente estabelecida. 

 

Quadro 3. 64. Indicadores de Educação dos Jovens e Metas Europa 2020 (%) - UE27 e Portugal, 

em 2000, 2010 e 2012 

  2000 2010 2012 Meta 2020 

Jovens (20-24 anos) com, 
pelo menos, o ensino 
secundário completo 

UE27 76,6* 79,0 80,2  

Portugal 44,4* 58,7 67,5 =>85%*** 
 

Jovens early school leavers 
(18-24 anos)** 

UE27 17,6 (e) 14,0 12,8 (p) <10% 
 

Portugal 43,6 28,7 20,8 <10% 
 

Jovens (30-34 anos) com o 
ensino superior completo ou 
equivalente 

UE27 22,4 33,5 35,8 =>40% 
 

Portugal 11,3 23,5 27,2 =>40% 
 

Notas: * dados referentes a 2001; não disponível para o ano 2000; ** Jovens com idade entre os 18 e os 

24 anos com o ensino básico como nível de educação mais elevado e que não participaram em educação 

e formação nas quatro semanas precedentes ao inquérito; *** não contemplada no elenco das metas 

para 2020, mantendo-se, contudo, a sua pertinência. 

Fonte: Eurostat. 
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Na última década, a taxa de abandono escolar precoce, entre jovens dos 18 aos 24 anos, 

reduziu-se a cerca de metade: passou de 43,6%, em 2000, para 20,8% em 2012 (Quadro3.64). 

A percentagem de população jovem sem o secundário completo e não inserida em 

educação/formação manteve-se, em Portugal, particularmente elevada e quase inalterada ao 

longo de toda a década de 90. Quase metade dos jovens (18 a 24 anos) abandonava a escola 

antes de completar o secundário e não participava em educação e formação posterior. 

Sobretudo, a partir de 2002 registou-se uma tendência de redução progressiva deste 

indicador, com maior expressão particularmente a partir de 2006. Nos últimos seis anos, a taxa 

de abandono precoce de educação e formação em Portugal reduz-se 18,2 p.p., passando de 

39% em 2006 para 20,8% em 2012. 

Esta trajetória de redução é justificada, quer pela aposta em diversos programas de combate 

ao abandono escolar, de natureza essencialmente preventiva e interventiva junto de crianças e 

jovens inseridos no sistema de educação e formação, quer pela aposta em programas de 

recuperação de jovens adultos que tinham já abandonado a educação sem a escolaridade 

completa ao nível do secundário. 

No entanto, o cumprimento da meta estabelecida no âmbito da Estratégia Europa 2020, em 

matéria de redução do abandono precoce de educação e formação, chegando a pelo menos 

10% em 2020, representa ainda claramente um desafio para o sistema educativo português: o 

de reduzir, nos próximos sete anos, para cerca de metade, a percentagem de jovens “early 

school leavers” atualmente registada. Como é referido no último relatório do Conselho 

Nacional de Educação, relativo ao Estado da Educação em Portugal 2012, “o atraso 

considerável que mantemos neste percurso [relativamente à média da UE27 – 12,8% em 2012 

– e à meta para 2020] aconselha a definição de estratégias eventualmente mais inovadoras e 

ainda mais eficazes de elevação dos níveis de frequência e conclusão do ensino secundário em 

idade ideal e a captação dos adultos para prosseguimento de estudos.” (CNE, 2013: 120). 

Será certamente necessário dar continuidade à trajetória recente, mantendo-se o ritmo de 

progressão que nos últimos anos se tem registado, através do esforço de combinação de 

estratégias de prevenção e intervenção no sistema educativo, evitando as saídas precoces do 

sistema, com o recurso eficaz e alargado a estratégias de recuperação dos jovens adultos (18-

24 anos) que já fora da escola, tenham acesso a oportunidades de educação e formação 

alternativas no sentido de completarem o ensino secundário. Considerando que em Portugal, 

existem cerca de 150 a 200 mil jovens que abandonaram a escola sem completarem o ensino 

secundário e não frequentam educação e formação, ganham particular relevância as 

estratégias de compensação no combate ao abandono precoce de educação e formação, 

orientadas para a diminuição do stock de mão-de-obra jovem disponível no mercado de 

trabalho com baixas habilitações.14 

No mesmo período (2000 a 2012), a percentagem de população dos 30-34 anos com ensino 

superior (ou equiparado, incluindo o nível 5 do EQF) passou de 11% para 27% (Quadro 3.64). 

“Estes resultados foram fruto das medidas desenvolvidas no sentido do alargamento do 
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   Observatório do QREN (2013). Estudo de Avaliação do Contributo do QREN para a Redução do 
Abandono Escolar Precoce – Relatório Final. Estudo realizado por Quaternaire Portugal e IESE, 
Lisboa. 
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universo potencial de candidatos com ingresso no ensino superior. Em particular, destaca-se a 

abertura à possibilidade de acesso a maiores de 23 anos, integrados ou não no mercado de 

trabalho. Entre 2005 e 2011, o número de alunos inscritos no ensino superior pela via dos 

“maiores de 23 anos” passou de 760 para 8200.” (Governo de Portugal, 2013: 17-18).15 

Pretende-se, no entanto, atingir a meta europeia de, pelo menos, 40% da população na faixa 

etária dos 30-34 anos ter o ensino superior ou equivalente. 

 

3.4.3. Retrato regional das qualificações dos jovens  

Apesar da melhoria muito significativa, na última década, das qualificações dos jovens em 

Portugal, espelhada na evolução destes três indicadores, o seu retrato atual ao nível das 

regiões (NUT II e NUT III) mostra ainda um país com notórias diferenças. 

Como podemos ver no Quadro 3.65, em 2011, é no Algarve e no Alentejo (em particular no 

Baixo Alentejo) onde se registam menores percentagens de jovens com uma escolaridade, 

pelo menos, ao nível do secundário. 

Ao nível das NUT III, é ainda de notar, por exemplo: 

• Valores mais baixos na Região Norte: no Tâmega, Ave e Douro, sendo que a Sub-região 

do Tâmega regista mesmo o valor mais baixo do Continente;  

• Valores mais baixos em Pinhal Interior Norte e Baixo Vouga na Região Centro, o NUT II 

que revela a maior proporção de jovens, dos 20 aos 24 anos de idade, com pelo menos 

o ensino secundário (64,4%) no país; 

• Valores diferenciados na Região de Lisboa, entre a Grande Lisboa (64%) e a Península 

de Setúbal (60%). 

 

Quadro 3. 65. Peso da População Residente com Idade entre 20 e 24 Anos com pelo menos o 
Ensino Secundário Completo (%),por NUT II e NUT III e sexo, em 2011 

Local de residência (à data dos 
Censos 2011) 

Sexo 

HM H M 

%  %  %  

Portugal PT 60,8   53,9   67,8   

Continente 1 61,6   54,9   68,4   

Norte 11 60,0   52,8   67,2   

Minho-Lima 111 64,2   56,9   71,7   

Cávado 112 63,9   55,8   72,0   

Ave 113 59,1   50,9   67,4   

Grande Porto 114 62,5   57,0   68,1   

Tâmega 115 49,6   41,8   57,6   

Entre Douro e Vouga 116 61,9   53,6   70,4   
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 Governo de Portugal (2013). Estratégia Europa 2020: Ponto de situação das Metas em Portugal, Abril 
2013. Lisboa. 
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Douro 117 59,4   51,6   67,4   

Alto Trás-os-Montes 118 63,3   54,7   71,7   

Centro 16 64,4   56,8   72,1   

Baixo Vouga 161 59,9   52,4   67,4   

Baixo Mondego 162 71,5   65,0   77,9   

Pinhal Litoral 163 67,1   59,4   75,1   

Pinhal Interior Norte 164 58,6   49,6   68,3   

Dão-Lafões 165 64,6   57,0   72,2   

Pinhal Interior Sul 166 67,4   57,8   77,2   

Serra da Estrela 167 66,6   59,7   74,1   

Beira Interior Norte 168 64,6   55,4   73,8   

Beira Interior Sul 169 66,0   59,4   72,6   

Cova da Beira 16A 66,7   57,8   75,9   

Lisboa 17 62,9   57,7   68,1   

Grande Lisboa 171 64,0   58,7   69,1   

Península de Setúbal 172 60,0   54,7   65,4   

Oeste 16B 59,6   51,8   67,8  

Médio Tejo 16C 67,0   60,1   74,2  

Alentejo 18 59,6   52,8   67,0   

Alentejo Litoral 181 59,3   53,4   66,3   

Alto Alentejo 182 60,1   51,9   68,8   

Alentejo Central 183 60,0   52,8   67,3   

Baixo Alentejo 184 57,6   51,1   64,6   

Lezíria do Tejo 185 60,4   53,8   67,5   

Algarve 15 57,7   50,5   64,9   

        

Notas: Proporção da população residente com idade entre 20 e 24 anos de idade com pelo menos o 
ensino secundário completo (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal - INE, 
Recenseamento da População e Habitação 

Fonte :INE 
 

 

Por outro lado, há também significativas diferenças entre homens e mulheres. A proporção de 

jovens mulheres, com pelo menos o secundário completo, é sempre muito mais elevada do 

que a dos homens, em todas as regiões, mesmo nas regiões do país onde este indicador é mais 

baixo. Em Lisboa, onde essa diferença é menor, é ainda assim superior a 10 p.p. (Quadro 3. 

65). 

No Quadro 3.66, relativamente à proporção de jovens “early school leavers” (18-24 anos), um 

padrão de distribuição regional e por sexos muito semelhante ao do indicador anterior, como 

seria de esperar. A percentagem de jovens mulheres que abandona a escola apenas com o 3º 

ciclo do ensino básico e que não está a frequentar educação ou formação é sempre muito 

inferior à dos homens. Em 2011, a taxa de abandono precoce de educação e formação entre as 

mulheres é inferior à dos homens em 10 p.p. no país: 27% para os jovens do sexo masculino e 

17% para os jovens do sexo feminino.  

No Continente, o valor mais elevado regista-se, neste caso, na Região Norte, com 24,4% dos 

jovens entre os 18 e 24 anos que, em 2011, tinham abandonado precocemente a escola e não 

frequentavam educação ou formação. No Norte, é na Sub-região do Tâmega que os valores do 
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abandono escolar precoce são particularmente elevados, com 34,8% de” early school leavers” 

entre os jovens entre os 18 e 24 anos. O Alentejo (sobretudo Baixo Alentejo e Alentejo Litoral) 

e o Algarve são as regiões que registam o segundo e terceiro valor mais elevado neste 

indicador, com 23,1% e 22,8%, respetivamente. 

 

Quadro 3. 66. Peso da População Residente com Idade entre 18 e 24 Anos com o 3º Ciclo do 
Ensino Básico Completo que não Está a Frequentar o Sistema de Ensino (%), por NUT II e NUT 

III e sexo , em 2011 

Local de residência (à data dos 
Censos 2011) 

Sexo 

HM H M 

%  %  %  

Portugal PT 22,1   27,0   17,1   

Continente 1 21,5   26,2   16,7   

Norte 11 24,4   30,0   18,8   

Minho-Lima 111 20,0   25,8   14,1   

Cávado 112 21,3   27,5   15,1   

Ave 113 25,6   32,0   19,1   

Grande Porto 114 21,6   25,2   17,9   

Tâmega 115 34,8   42,1   27,4   

Entre Douro e Vouga 116 22,9   29,7   16,0   

Douro 117 23,3   28,9   17,5   

Alto Trás-os-Montes 118 20,8   26,9   14,9   

Centro 16 18,8   23,8   13,6   

Baixo Vouga 161 22,9   28,3   17,5   

Baixo Mondego 162 13,0   16,3   9,7   

Pinhal Litoral 163 16,0   20,9   10,9   

Pinhal Interior Norte 164 22,4   28,7   15,5   

Dão-Lafões 165 19,7   24,9   14,5   

Pinhal Interior Sul 166 15,6   21,1   9,7   

Serra da Estrela 167 17,1   21,7   12,3   

Beira Interior Norte 168 17,7   23,8   11,5   

Beira Interior Sul 169 17,2   21,4   13,1   

Cova da Beira 16A 17,1   23,1   10,9   

Lisboa 17 18,8   21,9   15,7   

Grande Lisboa 171 18,2   21,1   15,2   

Península de Setúbal 172 20,5   23,9   17,0   

Oeste 16B 22,1   28,0   16,1  

Médio Tejo 16C 16,6   21,1   12,0  

Alentejo 18 23,1   28,5   17,4   

Alentejo Litoral 181 24,1   29,2   18,3   

Alto Alentejo 182 22,9   28,9   16,5   

Alentejo Central 183 21,8   26,6   16,8   

Baixo Alentejo 184 24,4   29,7   18,7   

Lezíria do Tejo 185 23,1   28,5   17,3   

Algarve 15 22,8   27,5   18,0   

Proporção da população residente com idade entre 18 e 24 anos de idade com o 3º ciclo do ensino 
básico completo que não está a frequentar o sistema de ensino (%) por Local de residência (à data dos 
Censos 2011) e Sexo; Decenal - INE, Recenseamento da População e Habitação. 
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Fonte:  

Relativamente à proporção da população entre os 30 e 34 anos de idade com pelo menos o 

ensino superior completo (Quadro 3.67), que era em Portugal de 28,6% em 2011, as diferenças 

entre homens e mulheres são ainda mais expressivas do que nos indicadores anteriores. Em 

2011, 35% das mulheres entre os 30 e 34 anos tinha já, como escolaridade, o ensino superior 

face a 22% dos homens no mesmo segmento etário. Esta diferença é, contudo, mais 

significativa nalgumas regiões do país, nomeadamente na Região Centro. 

Lisboa é a região do país mais bem posicionada neste indicador, com cerca de 36% de 

população, dos 30 aos 34 anos de idade, com ensino superior. A desagregação por NUT III 

permite-nos, no entanto, verificar que é o Baixo Mondego, na Região Centro, e a Grande 

Lisboa, que apresentam as mais elevadas percentagens de qualificação superior entre este 

segmento da população, nomeadamente 38,7% e 38,4%, valores muito acima da média do 

país. Seguem-se-lhe o Grande Porto, com 34%.  

No Continente, o valor mais baixo ao nível da NUT II regista-se no Alentejo, com 22,3% de 

população entre 30 e os 34 anos com ensino superior. Ao contrário a Região Norte surge bem 

posicionada, já com ¼ desta população com o ensino superior, e superior ao registado pelo 

Algarve. Ao nível das NUT III, Tâmega assinala novamente um significativo desfavorecimento 

na qualificação das gerações mais novas, com apenas 13,8%, dos que têm entre 30 e 34 anos 

de idade, com ensino superior, o valor mais baixo do país.  

Quadro 3. 67. Peso da População Residente com Idade entre 30 e 34 Anos com pelo menos o 
Ensino Superior Completo (%), por NUT II e NUT III e sexo, em 2011 

Local de residência (à data dos 
Censos 2011) 

Sexo 

HM H M 

%  %  %  

Portugal PT 28,6   21,9   35,1   

Continente 1 29,0   22,2   35,4   

Norte 11 25,8   20,2   31,2   

Minho-Lima 111 22,6   16,9   28,0   

Cávado 112 25,5   20,2   30,4   

Ave 113 21,1   16,3   25,6   

Grande Porto 114 34,0   27,6   40,0   

Tâmega 115 13,8   10,0   17,5   

Entre Douro e Vouga 116 23,0   17,3   28,5   

Douro 117 24,4   18,3   30,2   

Alto Trás-os-Montes 118 27,9   19,8   36,0   

Centro 16 27,7   20,0   35,1   

Baixo Vouga 161 28,8   21,9   35,4   

Baixo Mondego 162 38,7   29,9   47,1   

Pinhal Litoral 163 28,0   20,1   35,3   

Pinhal Interior Norte 164 18,5   11,3   25,3   

Dão-Lafões 165 26,3   18,8   33,5   

Pinhal Interior Sul 166 18,8   12,5   25,3   

Serra da Estrela 167 21,1   15,3   26,8   

Beira Interior Norte 168 27,6   20,1   35,2   

Beira Interior Sul 169 31,2   23,2   38,9   
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Cova da Beira 16A 28,0   19,5   36,2   

Lisboa 17 35,9   28,6   42,7   

Grande Lisboa 171 38,4   31,4   45,0   

Península de Setúbal 172 29,2   21,3   36,7   

Oeste 16B 22,1   14,8   29,2  

Médio Tejo 16C 25,2   17,1   33,4  

Alentejo 18 22,3   15,1   29,5   

Alentejo Litoral 181 18,8   11,9   25,9   

Alto Alentejo 182 21,7   15,4   28,2   

Alentejo Central 183 24,3   17,5   31,0   

Baixo Alentejo 184 22,3   14,7   30,2   

Lezíria do Tejo 185 22,6   15,0   30,2   

Algarve 15 24,5   17,7   31,1   

Notas: Proporção da população residente com idade entre 30 e 34 anos de idade com pelo menos o 
ensino superior completo (%) por Local de residência (à data d 

 
 

3.4.4. Literacias e competências-chave dos jovens 
 
 
Para além da evolução das qualificações escolares dos jovens, importará também 

compreender como tem progredido, em particular nos últimos anos, o conhecimento e as 

capacidades das gerações mais novas. Na verdade, a qualidade do capital humano disponível 

não se mede apenas pelos níveis de educação adquiridos, ou pela quantidade de anos de 

escolaridade, mas também pela qualidade das aprendizagens realizadas. É, contudo, de 

esperar que uma população mais qualificada seja também uma população mais bem 

preparada, e com maior capacidade de aprendizagem e progressão futura, quer em contextos 

formais de educação, quer nos mais variados contextos de aprendizagem não-formal e 

informal.  

Dado o enfoque deste estudo na população jovem, e na temática do (des)emprego juvenil em 

Portugal, recorreremos essencialmente a dois tipos de análise: o domínio das literacias dos 

jovens ainda inseridos no sistema educativo, avaliado nos exames nacionais do ensino 

secundário (português e a matemática) e no Programme for International Student Assessment 

(PISA) (literacia em leitura, matemática e ciência); o uso e a auto avaliação das competências –

chave dos jovens adultos (18-24anos), a partir dos dados do Inquérito  à educação e formação 

de adultos (IEFA,2007;INE)16 

Apesar das várias definições de literacia, e suas formas de medição e avaliação entre jovens e 

adultos, estas competências são hoje consideradas um requisito fundamental para o acesso ao 

trabalho e para a participação em pleno na sociedade. Podendo ser genericamente definidas 

como “an ability to read, write and calculate and use these skills to participate in social and 

economic life” (EU Skills panorama, 2012:1)17, a sua definição vai para além da capacidade de 

ler, escrever e calcular,  incorporando, cada vez mais, o seu papel crucial no quotidiano e na 

                                                           
16

 Embora o IEFA/2011 esteja já disponível não foi possível, no período de realização deste estudo ter 
acesso á respetiva base de dados. 

17
 Eu SKILLS Panorama,2012.Literacy and numeracy analytical highlight. Prepared by ICF GHK for the 

European Commission.www.euskillspanorama.ec.europa.eu 
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própria participação em educação e formação ao longo da vida, nomeadamente na progressão 

dos níveis de escolaridade formal e no desenvolvimento contínuo das competências dos 

indivíduos. 

O recente relatório do grupo de peritos de alto nível para a literacia, instituído pela Comissão 

Europeira18, alerta para a necessidade de elevar os níveis de literacia nos países da UE: 1 em 

cada 5 jovens de 15 anos de idade e quase 75 milhões de adultos não adquiriram as 

competências básicas de leitura e escrita. Recomenda-se que a Europa deverá alcançar a meta 

definida - a de reduzir a percentagem de alunos com 15 anos com baixos níveis de literacia em 

leitura, de 20% para 15%, pelo menos, até 2020 – mas também garantir plenamente uma 

literacia funcional a todos os seus cidadãos. 

De facto, é ainda preocupante a percentagem de low-achievers em literacia de leitura19 e em 

numeracia na UE em 2009 – 1 em cada 5 jovens estudantes de 15 anos tem apenas o nível 1 de 

proficiência, ou menos, no uso destas competências: 19,6% de low-achievers em literacia 

(Gráfico 3.22) de leitura e 22,2% em numeracia (Gráfico 3.23). 

 

Gráfico 3. 22. Percentagem (%) de low-achieving em Literacia de Leitura (Jovens com 15 anos), 

no PISA 2009 – UE25 

 
Fonte: OCDE (2009) in EU Skills Panorama (2012). 
Nota: Média da EU referindo-se a dados de 25 Estados-membros (exclui Chipre e Malta, para os quais não 
estão disponíveis dados). 

 

Como se pode verificar no Grafico 3.22, Portugal está já abaixo da média europeia (UE25) na 

percentagem de low-achievers em literacia de leitura, com 17,6%, o que representa, aliás, um 

                                                           
18

 EU High Level Group of Experts on Literacy (2012). Final Report. 
http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/documents/literacy-final-
report_en.pdf 
19

 Low reading literacy performance of pupils - Share of 15-year-old pupils who are at level 1 or below of the PISA 
combined reading literacy scale; Short Description: Reading literacy focuses on the ability of students to use written 
information in situations which they encounter in their life. The data are coming from the Programme for 
International Student Assessment (PISA) which is an internationally standardised assessment that was developed by 
the OECD and administered to 15-year-olds in schools. In PISA, reading literacy is defined as understanding, using 
and reflecting written texts, in order to achieve one's goals, to develop one's knowledge and potential and to 
participate in society. Proficiency at Level 1 and below means that the pupils are not likely to demonstrate success 
on the most basic type of reading that PISA seeks to measure. Such students have serious difficulties in using 
reading literacy as an effective tool to advance and extend their knowledge and skills in other areas.  
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progresso considerável neste indicador desde 2000, em que 26,3% dos jovens estudantes com 

15 anos revelavam competências limitadas em literacia de leitura.  

Em numeracia, a percentagem de low-achievers em Portugal está ainda, em 2009, 

ligeiramente acima da média da UE25, como se pode ver no Gráfico 3.23, embora, as 

classificações médias obtidas em matemática ao longo das várias aplicações do PISA tenham 

melhorado consideravelmente. 

 
 

Gráfico 3. 23. Percentagem (%) de low-achieving em Matemática (Jovens com 15 anos), no 
PISA 2009 – UE25 

 

Erro! A origem da 

referência não foi encontrada. 

 

Como se pode ver no Gráfico 3.24 Portugal foi o segundo país na UE25 que, entre 2000 e 2009, 

mais reduziu a percentagem de low-achievers em literacia de leitura (-8,7 p.p.), 

contrariamente, à evolução da média da UE25, em que este indicador manteve-se 

praticamente inalterado entre 2000 e 2009 (19,8% para 19,6% na UE25). 
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Gráfico 3. 24. Variação (em p.p.) de Low-Achievers em Literacia de Leitura (Jovens com15 
anos), no PISA (2000-2009) – UE25 

 

 
Fonte: OCDE (2009) in EU Skills Panorama (2012). 
Nota: Média da EU referindo-se a dados de 25 Estados-membros (exclui Chipre e Malta, para os quais não 
estão disponíveis dados). 

 
De facto, em Portugal, o desempenho dos alunos de 15 anos nos testes do PISA, em literacia 

de leitura, matemática e ciência, tem registado uma melhoria muito significativa ao longo das 

sucessivas aplicações do PISA, de 2000 a 200920, como se pode verificar no Quadro 3.68, ainda 

que com níveis de desempenho médios inferiores aos da média da OCDE.  

Entre 2000 e 2009, a progressão dos níveis de desempenho em ciência em Portugal foi muito 

expressiva, sendo que em 2006 e 2009, superou a pontuação média obtida nos outros dois 

domínios. As pontuações mais baixas têm sido sempre a matemática, embora tenham também 

registado uma significativa melhoria ao longo do período. 

 
Quadro 3. 68. Literacias dos Jovens: Desempenho dos Alunos em Leitura, Matemática e Ciência 

(Pontuação Média) no PISA – OCDE e Portugal (2000, 2003, 2006 e 2009) 

 2000 2003 2006 2009 

OCDE 

Leitura 500 494 493 493 

Matemática 500 500 498 496 

Ciência 500 500 500 501 

Portugal 

Leitura 470 478 472 489 

Matemática 454 466 466 487 

Ciência 459 468 474 493 
Fonte: OCDE, PISA Database. 

 

Apesar deste progresso, em avaliações externas internacionais, a evolução recente das 

classificações médias obtidas nos exames nacionais de Português e Matemática pelos alunos 

do ensino secundário revelam valores globalmente baixos – entre 87 e 111 numa escala de 0 a 

200 – e com significativa variação ao longo destes últimos anos (2011/2009 a 2011/2012). 

                                                           
20

 Os dados relativos ao PISA 2012 não se encontram ainda disponíveis. 
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Globalmente o desempenho dos alunos no ensino secundário baixou, neste período, em 

ambas as disciplinas, revelando classificações médias inferiores em 2011/ 2012 relativamente 

às registadas em 2008/2009 e uma menor percentagem de classificações positivas. No ano 

letivo de 2011/2012, o desempenho dos alunos foi mais elevado a Português do que a 

Matemática (95 e 87 respetivamente), registando-se também um peso de classificações 

positivas superior a Português (52,5%) do que em Matemática (44,8%). 

 

Quadro 3. 69. Classificações nos Exames Nacionais de Português e Matemática (Escala de 0 a 

200) do Ensino Secundário - Portugal  (Anos Letivos 2008/2009 a 2011/2012) 

  2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Média das 
classificações  

Português (639) 111,05 101,31 88,80 95,36 

Matemática (635) 100,06 108,09 91,48 86,66 

% classificações 
positivas 

Português (639) 70,00 58,30 36,50 52,49 

Matemática (635) 51,40 53,80 41,90 44,75 
Fonte: JNE, 2012 in CNE, 2013:139. 

 

De acordo com os dados constantes no relatório do CNE (2013) o desempenho dos alunos do 

sexo feminino foi superior ao dos alunos do sexo masculino, em ambas as disciplinas, o que se 

tem verificado sistematicamente nos últimos anos. Este dado é, aliás, coincidente com os 

resultados do PISA relativos a 2009, em que, em média, na UE25, a percentagem de low-

achievers em literacia de leitura entre os jovens do sexo masculino foi o dobro (26,4%) da dos 

jovens de sexo feminino (13,3%) (EU Skills Panorama, 2012). 

Para além dos níveis de educação, é cada vez mais necessário dotar todos os cidadãos de 

competências-chave, uma combinação de conhecimento, capacidades e atitudes essenciais à 

realização pessoal e à participação ativa na sociedade e no mercado de trabalho. De acordo 

com o Quadro de Referência Europeu (EC, 2007) 21 são definidas oito competências-chave. 

Estas compreendem as literacias – na língua mãe, em matemática e em ciência – mas também 

a capacidade de comunicação em línguas estrangeiras e as competências digitais.  

Na verdade, viver e trabalhar em contextos tecnologicamente enriquecidos obriga a entender 

a literacia tecnológica, em particular em TIC, como um elemento fundamental das 

competências básicas dos cidadãos. Por outro lado, a crescente mobilidade geográfica, a 

globalização acentuada dos mercados de trabalho (e dos produtos) e o aumento das migrações 

estão a tornar a literacia cada vez mais multilingue, combinando uma vasta gama de contextos 

culturais e linguísticos. O Quadro de Referência Europeu inclui ainda, no leque das oito 

competências-chave, a capacidade de “aprender a aprender”, suporte todas as atividades de 

aprendizagem ao longo da vida, as competências sociais e cívicas, a sensibilidade e a expressão 

cultural e o sentido de iniciativa e empreendedorismo.  

                                                           
21

 EC (2007). Key Competences for Lifelong Learning. European Reference Framework. Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf 
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O desenvolvimento destas competências-chave deve estar garantido no final da educação e 

formação inicial dos jovens, a um nível que lhes permita, quer a entrada na vida ativa, quer e a 

progressão da sua aprendizagem ao longo da vida. De facto, estas competências-chave, 

envolvendo também capacidades como pensamento crítico, criatividade, iniciativa, resolução 

de problemas, avaliação de riscos e capacidade de decisão, são já hoje vistas como essenciais 

para a empregabilidade dos jovens, sobretudo para facilitar a transição entre a escola e a vida 

ativa num mercado de trabalho mais exigente e difícil. 

Tendo em conta a importância das competências-chave no estudo do (des)emprego juvenil, 

em particular no tema da empregabilidade dos jovens no atual contexto recorremos a um 

conjunto de dados do Inquérito à Educação e Formação de Adultos (IEFA, INE, 2007)22 para 

aferir, a partir de indicadores aí disponíveis,  algumas competências-chave disponíveis entre a 

população jovem (Quadro 3.70). Note-se que estes dados resultam da resposta dos inquiridos 

a indicadores de uso, nalguns casos, e a autoavaliação do nível de proficiência, noutros casos, 

sendo portanto menos fiáveis do que aqueles que provêm de métodos de avaliação, interna 

ou externa, de resultados de aprendizagem, como os anteriores apresentados 

(nomeadamente, exames nacionais e PISA). 

A partir deste exercício, importa comparar o grupo dos jovens (18-24) face aos outros grupos 

etários de adultos (25-64), no que respeita aos indicadores proxy das competências-chave 

considerados. Como podemos verificar no Quadro 3.70, há uma clara associação entre as 

competências-chave e a idade, no sentido em que à medida que aumenta a idade, reduz-se a 

proporção de indivíduos que revela uso, ou níveis de proficiência (autoavaliados), médios e 

elevados na generalidade das competências-chave consideradas, à exceção da participação 

social.  

Os jovens, entre os 18 e 24 anos, eram, com base nos dados de 2007, o grupo da população 

mais equipado com competências-chave fundamentais, em particular competências digitais, 

aprender a aprender e uso de língua estrangeira (Gráfico 3.25.). 

 
Quadro 3. 70. Competências-chave por Grupo Etário (%) – Portugal (2007) 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

Aprender a aprender 40,6 29,1 22,5 18,2 11,5 

Competências digitais: computador * 59,6 41,5 22,0 16,2 8,0 

Língua estrangeira ** 40,4 38,2 25,5 18,0 12,8 

Participação social 9,7 9,0 9,9 9,3 9,4 

Participação cultural 47,2 42,4 35,4 29,9 25,8 

Fonte: IEFA, 2007 – INE, I.P.; Tratamento próprio. 
Notas: * % de indivíduos nos níveis médio e elevado; ** % de indivíduos nos níveis "bom" e 
"proficiente". 

 
A maior diferença refere-se às competências digitais, neste caso, uso de computador. Cerca de 

60% dos jovens é capaz de usar o computador para tarefas com níveis de exigência médio e 

                                                           
22

 Embora o IEFA 2011 esteja já disponível, não foi possível, no período de realização deste estudo, ter 
acesso à respetiva base de dados. 
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elevado; entre o grupo dos 25-34 anos de idade, este valor cai para 41,5% dos indivíduos e é 

de apenas 8% entre o grupo etário mais velho (55-64 anos). 

Quanto à competência-chave designada de “aprender a aprender”, aqui medida pela 

participação em atividades de educação e formação, 40,6% dos jovens tinham participado em 

educação e formação (formal e não formal) e/ ou em atividades de aprendizagem não formal, 

enquanto no grupo dos 25-34 anos de idade este valor desce para 29%, entre os mais velhos 

(55-64 anos) é apenas de 11.5%. 

No uso de uma língua estrangeira, com níveis de proficiência bom e elevado, registam-se 

também diferenças significativas, sobretudo se comparados os jovens dos 18 aos 24 anos de 

idade com o grupo da população adulta dos 55-64 anos de idade. Cerca de 40,4% dos jovens 

dominam pelo menos uma língua estrangeira, enquanto apenas 12,8% dos mais velhos o 

fazem. 

 
 

Gráfico 3. 25. Competências-chave por Grupo Etário (%) - Portugal (2007) 

 
Fonte: IEFA, 2007 – INE, I.P.; Tratamento próprio. 

 

 
Como é possível verificar no Quadro 3.71 e no Gráfico 3.26, as competências-chave estão 

positivamente relacionadas com o nível de escolaridade, ou seja, à medida que aumenta a 

escolaridade, aumenta consideravelmente a percentagem de indivíduos que as evidencia, de 

acordo com os indicadores considerados. São os indivíduos com um nível de escolaridade 

superior que efetivamente revelam ter maior participação em educação e formação e em 

atividades de carácter cívico e cultural. É também entre as qualificações superiores, que mais 

indivíduos indicam ter um domínio médio ou elevado de competências digitais (uso de 

computador) e de uso de uma língua estrangeira. 

 

 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0

Aprender a
aprender

Competências
digitais:

computador *

Língua
estrangeira **

Participação
social

Participação
cultural

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64



114 
 

Quadro 3. 71. Competências-chave, por Nível de Educação (%) – Portugal (2007) 

 Nenhum ISCED 0-2  ISCED 3-4  ISCED 5-6  

Aprender a aprender 3,9 16,1 38,4 46,4 

Competências digitais: Computador * 0,2 11,7 61,7 70,9 

Língua estrangeira** 1,4 11,6 54,4 75,5 

Participação social 6,3 8,7 10,8 14,3 

Participação cultural 12,9 29,0 49,3 55,8 

Fonte: IEFA, 2007 – INE, I.P.; Tratamento próprio. 
Notas: * % de indivíduos nos níveis médio e elevado; ** % de indivíduos nos níveis "bom" e 
"proficiente". 

 

Importa, contudo, sublinhar a diferença notória que se regista entre as competências-chave 

disponíveis entre os indivíduos que apenas têm o nível básico de educação e os que têm o 

nível secundário (Gráfico 3.26). Esta é, de facto, a maior diferença, de entre todas as 

observadas, o que vem confirmar a importância decisiva da escolaridade secundária, como 

plataforma mínima de aprendizagem na sociedade atual, e como patamar de escolaridade 

obrigatória, acessível à generalidade da população. 

 

Gráfico 3. 26. Competências-chave, por Nível de Educação (%) - Portugal (2007) 

 
 Fonte: IEFA, 2007 – INE, I.P.; Tratamento próprio. 

 
 
 
 
 

3.4.5. Jovens e aprendizagem ao longo da vida 
 
A aprendizagem ao longo da vida é hoje uma necessidade para todos os cidadãos. “We need to 

develop our skills and competences throughout our lives, not only for our personal fulfillment 

and our ability to actively engage with the society in which we live, but for our ability to be 

successful in a constantly changing world of work” (EC, 2007:1). A participação em atividades 
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de educação e formação, fundamental quer à própria progressão dos níveis de educação da 

população, quer ao desenvolvimento contínuo das competências necessárias à 

empregabilidade está, contudo, muito relacionada com a idade e os níveis da escolaridade 

adquiridos. 

Como podemos ver no Quadro 3.72, a população jovem (18-24 anos) tem níveis de 

participação em educação e formação sempre muito mais elevados do que a população adulta 

dos 25 aos 64 anos, quer na UE27, quer em Portugal. Em média, na UE 27, desde 2005, cerca 

de 53% dos jovens entre os 18 e 24 anos de idade participavam em atividades de educação e 

formação, independentemente dos seus níveis de escolaridade. Em Portugal, a taxa de 

participação dos jovens em educação e formação tem sido ligeiramente mais baixa, mas em 

2011 estava já próxima dos 50%. 

Em comparação, a proporção de adultos dos 25 aos 64 anos de idade que participa em 

educação e formação, independentemente do nível de escolaridade, é muito inferior: cerca de 

9% na UE27 e 11% em Portugal, em 2011. Em Portugal este valor era de apenas 4% em 2005, 

tendo aumentado consideravelmente no período em análise. 

  
Quadro 3. 72. Participação em Educação e Formação por Grupo Etário e Nível de Educação - 

EU27 e Portugal (2005, 2010 e 2011) 

  2005 2010 2011 

EU27  

(18-24) 
  

Todos os níveis de ISCED 53,3 52,2 52,7 

ISCED 0-2 51,8 51,9 52,4 

ISCED 3-4 54,6 53,0 53,2 

ISCED 5-6 50,2 49,6 50,0 

(25-64)  Todos os níveis de ISCED 9,5 9,1 8,9 

ISCED 0-2 3,7 3,8 3,9 

ISCED 3-4 8,8 8,0 7,6 

ISCED 5-6 18,5 16,7 16,0 

Portugal  

 (18-24)  Todos os níveis de ISCED 46,0 44,3 49,5 

ISCED 0-2 31,1 35,2 39,8 

ISCED 3-4 69,8 54,8 58,8 

ISCED 5-6 29,7 39,8 45,4 

(25-64) Todos os níveis de ISCED 4,1 5,5 11,0 

ISCED 0-2 1,5 3,5 7,5 

ISCED 3-4 12,7 8,9 13,8 

ISCED 5-6 10,5 10,7 21,1 
Fonte: Eurostat, European Labour Force Survey (EU LFS). 

 
 
A associação entre níveis de escolaridade e participação em educação e formação é, no 

entanto, mais evidente entre o grupo etário dos adultos (25-64 anos) do que o dos jovens (18-

24 anos). No primeiro, as taxas de participação em educação e formação aumentam 

consideravelmente à medida que a escolaridade aumenta, quer na UE27 quer em Portugal.  

Em 2011, na UE27, 16% dos indivíduos entre os 25-64 anos de idade com escolaridade ao nível 

do ensino superior participou em atividades de educação e formação, cerca do dobro da taxa 
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de participação registada pelos adultos com qualificações ao nível do secundário e pós-

secundário não superior (7,6%) e quatro vezes a taxa de participação em ALV dos adultos com 

um nível de escolaridade ao nível do ensino básico (3,9%). Em Portugal, as diferenças são 

também significativas. Os indivíduos dos 25 aos 64 anos com ensino superior registam uma 

taxa de participação que é quase três vezes mais elevada do que a registada entre os que têm 

apenas o ensino básico. 

Já entre os jovens, dos 18 aos 24 anos de idade, as diferenças de participação em educação e 

formação não são tão significativas entre os níveis de escolaridade, quer na UE27, quer em 

Portugal, revelando o esforço que a maioria destes países tem vindo a fazer para manter no 

sistema de educação e formação, em particular em educação formal, os jovens com 

escolaridade ao nível do básico e do secundário. 

 

3.5. EMPREENDEDORISMO JOVEM 

Quanto á caracterização da população jovem em termos de desenvolvimento de atividades 

como trabalhador independente ou empregador existe uma grande lacuna de informação. Por 

tal motivo efetua-se uma análise proxis da situação existente através da informação contida 

nos Quadros de Pessoal. 

Em muitos setores de atividade predominam as pequenas empresas (até 9 trabalhadores) 

principalmente nos setores, A, G, I, L, M e S (NACE Rev 3). Nestes setores, as barreiras ao 

empreendedorismo podem ser menos importantes que noutros setores. No entanto, a maioria 

do pessoal ao serviço é trabalhador por conta de outrem (TCO). 

 

Quadro 3. 73. Peso do Pessoal ao Serviço nas Empresas até 49 Pessoas 

 Emp 1-9 pessoal Emp 10-49 pessoal 

2007 2011 2007 2011 

A - AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA, FLORESTA E 
PESCA 

59,7% 57,3% 30,9% 31,6% 

B - INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS 23,4% 27,4% 50,5% 47,8% 

C - INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS 16,6% 16,7% 34,0% 33,1% 

D - ELECTRICIDADE, GÁS, VAPOR, ÁGUA QUENTE E FRIA E AR 
FRIO 

10,7% 12,9% 30,9% 44,9% 

E - CAPTAÇÃO,TRATAMENTO E DIST. DE ÁGUA; 
SANEAMENTO,GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO 

12,1% 12,0% 37,9% 38,2% 

F – CONSTRUÇÃO 36,8% 39,0% 38,6% 35,8% 

G - COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO; REP. DE 
VEÍCULOS AUT. E MOTOCICLOS 

49,7% 48,8% 31,3% 30,5% 

H - TRANSPORTES E ARMAZENAGEM 25,3% 23,6% 28,2% 28,3% 

I - ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES 50,5% 50,0% 32,9% 31,0% 

J - ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 19,8% 18,4% 24,9% 23,9% 

K - ATIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS 38,5% 40,6% 23,3% 21,0% 

L - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS 76,9% 72,2% 19,1% 17,2% 
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M - ATIVIDADES DE CONSULTORIA, CIENTÍFICAS, TÉCNICAS E 
SIMILARES 

52,5% 48,8% 24,8% 25,6% 

N - ATIVIDADES ADM. E SERV. DE APOIO 10,4% 9,0% 12,8% 10,4% 

O - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEFESA; SEGURANÇA 
SOCIAL OBRIGATÓRIA 

11,2% 12,4% 40,5% 65,5% 

P – EDUCAÇÃO 20,0% 18,6% 49,3% 39,3% 

Q - ATIVIDADES DE SAÚDE HUMANA E APOIO SOCIAL 20,5% 18,8% 38,4% 37,9% 

R - ATIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ESPEC., DESPORTIVAS E 
RECREATIVAS 

33,5% 33,2% 36,5% 36,8% 

S - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 56,5% 49,6% 30,8% 31,2% 

Total 32,5% 32,0% 31,6% 30,1% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2007 e 2011. 

 

O Quadro 3.74 apresenta o peso dos jovens dos 16 a 24 anos e dos 25 a 29 anos no total dos 

TCO e no total dos Empregadores. O valor das primeiras duas colunas para cada NUT III não 

difere substancialmente dos dados para o peso dos jovens no total do Pessoal ao Serviço (ver 

Quadro 3.73). 

 

Quadro 3. 74. Peso dos TCO e Empregadores Jovens 

Nut III/ 2007 Trabalhador Por Conta de 
Outrem (% total TCO) 

Empregador (% total 
Empregador) 

16 A 24 ANOS 25 A 29 ANOS 18 A 24 ANOS 25 A 29 ANOS 

111 - MINHO-LIMA  13,5% 16,2% 1,4% 5,9% 

112 - CÁVADO  13,3% 16,0% 1,8% 6,3% 

113 - AVE  12,4% 14,3% 2,3% 6,8% 

114 - GRANDE PORTO  11,2% 15,1% 1,3% 5,0% 

115 - TÂMEGA  15,5% 15,4% 3,3% 7,5% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  11,6% 13,5% 1,4% 5,4% 

117 - DOURO  10,9% 15,0% 2,3% 7,1% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  10,0% 15,3% 2,1% 7,1% 

150 – ALGARVE 11,0% 15,2% 1,3% 4,7% 

161 - BAIXO VOUGA 11,2% 14,7% 1,3% 4,5% 

162 - BAIXO MONDEGO 9,9% 15,6% 1,4% 5,1% 

163 - PINHAL LITORAL 10,6% 15,4% 1,0% 5,4% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE 10,6% 14,2% 1,8% 6,4% 

165 - DÃO-LAFÕES 12,0% 16,4% 1,4% 6,6% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 9,9% 14,5% 1,1% 6,3% 

167 - SERRA DA ESTRELA 7,9% 12,1% 1,2% 6,4% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 8,8% 14,4% 1,5% 5,4% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 10,4% 14,6% 0,9% 5,1% 

16A - COVA DA BEIRA 9,0% 13,7% 1,1% 4,4% 

16B – OESTE 11,0% 14,7% 1,6% 5,0% 

16C - MÉDIO TEJO 10,5% 14,2% 1,1% 4,4% 

171 - GRANDE LISBOA 9,6% 15,6% 1,0% 4,1% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 10,7% 14,6% 1,2% 4,4% 
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181 - ALENTEJO LITORAL 9,4% 14,0% 1,1% 4,9% 

182 - ALTO ALENTEJO 9,1% 13,1% 2,0% 5,6% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 10,1% 13,7% 0,9% 5,0% 

184 - BAIXO ALENTEJO 9,3% 14,1% 1,2% 4,9% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 10,6% 14,3% 1,4% 5,0% 

Total 11,0% 15,1% 1,4% 5,2% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2007. 

 

Quanto ao empreendedorismo, medido pelo peso dos empregadores dum grupo etário pelo 

total dos empregadores da mesma região NUT III, observa-se, em 2007, que somente 1,4% dos 

empregadores são jovens de 18 a 24 anos que compara com 5,2% para os jovens de 25 a 29 

anos de idade, podendo tal indiciar ou uma redução do empreendedorismo dos jovens ou o 

inicio da atividade como empregador numa idade superior a 24 anos. Este menor peso de 

empreendedores por TCO pode ser confirmado pelos dados do Quadro seguinte: 

 

 

Quadro 3. 75. Rácio entre Empregador e TCO por Grupo Etário e Rácio entre Total Empregador 

e Total TCO 

Nut III/ 2011 Empregador/TCO 

16 A 24 ANOS 25 A 29 ANOS Total 

111 - MINHO-LIMA  0,8% 2,4% 7,9% 

112 - CÁVADO  0,9% 2,4% 7,8% 

113 - AVE  1,0% 2,6% 6,7% 

114 - GRANDE PORTO  0,8% 1,7% 6,7% 

115 - TÂMEGA  1,2% 2,7% 6,9% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  0,9% 2,6% 7,7% 

117 - DOURO  1,6% 2,7% 7,1% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  1,1% 3,4% 10,1% 

150 – ALGARVE 0,8% 1,8% 8,5% 

161 - BAIXO VOUGA 0,6% 2,0% 7,3% 

162 - BAIXO MONDEGO 0,8% 2,0% 7,4% 

163 - PINHAL LITORAL 0,8% 2,1% 8,4% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE 1,0% 2,7% 9,6% 

165 - DÃO-LAFÕES 1,0% 2,1% 7,5% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 0,8% 2,7% 9,6% 

167 - SERRA DA ESTRELA 0,8% 2,6% 7,3% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 1,3% 2,2% 7,1% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 0,8% 1,1% 6,3% 

16A - COVA DA BEIRA 0,7% 2,4% 7,6% 

16B – OESTE 1,0% 2,5% 8,8% 

16C - MÉDIO TEJO 0,9% 2,2% 8,2% 

171 - GRANDE LISBOA 0,5% 1,0% 5,3% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL 0,8% 1,7% 7,2% 

181 - ALENTEJO LITORAL 0,5% 1,3% 5,1% 
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182 - ALTO ALENTEJO 1,1% 2,1% 6,4% 

183 - ALENTEJO CENTRAL 1,0% 2,1% 7,5% 

184 - BAIXO ALENTEJO 0,9% 1,5% 6,6% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 1,0% 1,8% 7,4% 

Total 0,8% 1,8% 6,8% 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 

 

No total nacional, para 15 trabalhadores por conta de outrem existia um empregador, sendo o 

rácio para o grupo etário de 25-29 anos, de 55 e para o grupo etário de 16-24 anos, de cerca 

de 125. As regiões NUT III com maior peso empresarial jovem são: Douro, Beira Interior Norte, 

Tâmega, Alto Trás-os-Montes, Alto Alentejo. Para o total nacional, as regiões com mais 

empreendedores por TCO são: Alto Trás-os-Montes, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior Sul, 

Oeste, Algarve, Pinhal Litoral, Médio Tejo. 

 

 

3.6. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE TRANSIÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO 

3.6.1. Transições educação-vida ativa 
 
Apesar da crescente qualificação das gerações mais novas, as perspetivas de emprego dos 

jovens são hoje mais reduzidas e incertas. Com percursos escolares tendencialmente mais 

longos, a transição para a vida ativa tende a ser mais tardia. Acrescem as dificuldades na 

inserção no emprego num mercado de trabalho que, constrangido pela recessão económica, 

releva uma menor capacidade de criação de novos empregos. Com o prolongamento da vida 

ativa, também as necessidades de substituição de mão-de-obra são tendencialmente 

reduzidas, limitando-se, igualmente por esta via, a capacidade de absorver os jovens saídos do 

sistema educativo. Simultaneamente, fruto da progressiva mudança dos sistemas educativo e 

económico, a correspondência entre educação e emprego é cada vez mais ambígua exigindo-

se, em particular aos jovens, mais flexibilidade e mobilidade. 

A transição dos jovens entre a escola e vida ativa tende a caracterizar-se não apenas por ser 

mais tardia, mas também mais longa e intermitente, alternando entre períodos de emprego e 

de desemprego. A inserção no emprego faz-se não raramente em empregos de baixa 

qualidade, traduzida, entre outros aspetos, na ausência ou em baixos requisitos específicos de 

qualificação de entrada, na precarização dos vínculos contratuais, em baixos salários ou 

limitadas perspetivas de progressão. Com trajetos desta natureza, aumenta a ocorrência de 

subemprego da mão-de-obra jovem, com efeitos de desqualificação e sobrequalificação. 

Fenómenos como o subemprego de jovens ou a sua exclusão do mercado de trabalho pela 

vivência do desemprego, inclusive entre os mais qualificados, representam, na verdade, um 

enorme desperdício de capital humano vital para o rejuvenescimento da mão-de-obra e para o 

progresso económico e social. 

Para análise do processo de transição dos jovens entre educação e vida ativa em Portugal, e na 

ausência de informação sistemática e mais recente, utilizaremos sobretudo os dados do 
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módulo do Inquérito ao Emprego – Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho – realizado 

em 200923.  

De acordo com estes dados, 65,7% dos jovens com idade entre os 15 e os 34 anos tinham 

completado um nível de escolaridade e não estavam a estudar. A proporção de indivíduos que 

saiu da escola varia na razão direta da idade, o que denota também o prolongamento 

progressivo dos percursos escolares. É de 13% para o escalão etário dos 15 aos 19 anos e de 

59,9% para os jovens dos 20 aos 24 anos. Aumenta para os escalões etários seguintes, sendo 

de 90,2% para os que têm entre 30 e 34 anos de idade.  

A quase totalidade destes jovens (92,7%) teve um trabalho com duração superior a 3 meses 

após a saída da escola. Em média, a transição entre escola e o primeiro trabalho demorou 20,4 

meses24 (tempo entre a última saída da escola até ao momento que iniciaram um primeiro 

trabalho de mais de 3 meses). Contudo, analisando a duração deste período pelo nível de 

escolaridade dos indivíduos, constata-se que a transição entre a escola e o primeiro trabalho é 

mais demorada para os jovens que saíram da escola apenas com uma escolaridade até ao 

ensino básico (3º ciclo) (26 meses) do que para os que saíram já com o secundário ou pós-

secundário (14,8 meses) e os que têm ensino superior (9,5 meses).  

Para além de uma mais elevada escolaridade facilitar, segundo estes dados, o processo de 

transição entre escola e emprego, também a frequência de modalidades orientadas para o 

mercado de trabalho parece permitir um acesso mais rápido ao emprego. Os jovens (15-34 

anos) com escolaridade a partir do 3º ciclo, que frequentaram modalidades de ensino de 

carácter vocacional e que referiram ter um trabalho de mais de três meses após a saída da 

escola, demoraram em média 12,7 meses a encontrar trabalho, o que representa cerca de 

metade do tempo dos jovens que frequentaram cursos de carácter geral (24,4 meses, em 

média). 

De facto, estes dados mostram que a inserção num primeiro emprego (entendido este como 

um trabalho com duração superior a 3 meses) era, em 2009, generalizada entre os jovens de 

15 aos 34 anos de idade que já tinham saído da escola – 92,7% teve um trabalho com duração 

superior a 3 meses após a saída da escola - ainda que com períodos de transição longos que, 

em média, chegavam aos 20 meses. Ainda assim, níveis de qualificação mais elevados estão 

associados a mais rápidas transições entre escola e trabalho.  

O autoemprego ou a criação de empresa são inexpressivos. A quase totalidade (93,2%) dos 

empregados nesse primeiro trabalho após a saída da escola era trabalhador por conta de 

outrem e trabalhava a tempo completo; 51,2% tinha contrato de trabalho sem termo, 40,7% 

tinha contrato de trabalho com termo.  

As profissões de execução em serviços, nomeadamente comércio e áreas administrativas, e na 

indústria, com baixos requisitos de qualificação, são as mais representadas. Apenas 10,7% 

destes jovens exerciam profissões do grupo “especialistas das profissões intelectuais e 

científicas”, havendo, de facto, uma maior incidência nos grupos “pessoal de serviços e 

                                                           
23

 INE (2009). Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho. In Destaque, 30 de Abril 2010. Lisboa: INE. 
24

 Excluindo os indivíduos que começaram a trabalhar ainda enquanto estudavam (19,4% dos indivíduos 
que teve um trabalho com duração superior a 3 meses após a saída da escola). 
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vendedores” e “pessoal administrativo e similares” – 35% dos inquiridos. 1/5 dos jovens 

exercia a sua profissão como “operários, artífices e trabalhadores similares”. 12% eram 

trabalhadores não qualificados.  

Tendo ainda por base os dados mais recentes do inquérito OTES/GEPE “Estudantes no Pós-

Secundário 2011” (CIES-IUL, 2011)25, sobre os percursos escolares e profissionais apenas dos 

jovens no secundário26, 73% dos inquiridos encontrava-se a estudar no momento da 

inquirição, sendo que apenas 10,8% estavam a trabalhar, 6,5% a estudar e a trabalhar e 7,9% 

já não estudava e estava à procura de emprego.  

Como se pode verificar, a proporção de alunos que prossegue os seus estudos depois do 

secundário é já muito elevada, o que vem reforçar a tendência de prolongamento das 

trajetórias escolares e de uma transição para o mercado de trabalho mais tardia. Grande parte 

destes jovens procurava, com essa opção, melhorar as suas perspetivas profissionais no futuro. 

Segundo os dados do OTES, entre os alunos que se encontravam a estudar no pós-secundário, 

as principais razões para o prosseguimento dos estudos referem-se a “melhores possibilidades 

de encontrar emprego” (47,3%) e “poder exercer a profissão que quero” (44,8%). 

Para os jovens que, no momento da inquirição, trabalhavam ou estudavam e trabalhavam 

(17,3% do total dos inquiridos), a principal razão para terem começado a trabalhar, com 57,6% 

de respostas, foi conseguir independência financeira. As dificuldades económicas surgem em 

segundo lugar, com 31,3% de respostas. O momento de inserção profissional distribuiu-se, de 

forma muito semelhante, entre antes de terminar o curso (para 33,9% dos inquiridos), 

imediatamente após o final do curso (35,3%) e seis meses ou mais após o final do curso 

(30,8%). 

As características do primeiro emprego destes jovens são, como podemos verificar, muito 

próximas das reveladas pelo módulo do Inquérito ao Emprego - Entrada dos Jovens no 

Mercado de Trabalho - relativo a 2009. A grande maioria (90,5%) destes jovens trabalha por 

conta de outrem. Mais de metade (59,4%) exerce profissões de execução, em serviços 

administrativos e vendas. Apenas 15% são técnicos e profissionais de nível intermédio e 8% 

são trabalhadores não qualificados. 56,4% trabalhava a tempo inteiro, 36,1% a tempo parcial. 

No seu conjunto, estes dados mostram que, para além de uma transição tendencialmente 

mais tardia para o emprego, ela é também relativamente demorada (20 meses em média, em 

2009). Os jovens mais qualificados parecem, de facto, beneficiar de uma transição mais rápida 

entre escola e primeiro emprego. Este emprego, ainda que na maioria seja a tempo completo 

(com muito pouca expressão de trabalho ocasional e sazonal), revela uma significativa 

presença de contratos a termo certo (41%, segundo os dados do Inquérito ao Emprego, 2009) 

e reduzidas exigências de qualificação, fazendo a inserção principalmente em profissões pouco 

                                                           
25

 CIES-IUL (2011). Jovens no Pós-secundário 2011. Lisboa: GEPE/ME. 
26

 14004 inquiridos, correspondendo a 36,8% dos indivíduos que formam o universo de referência: 
jovens que completaram o ensino secundário e se encontravam a estudar em níveis de ensino 
posteriores (pós-secundário e superior); jovens que, após completarem o secundário, estavam 
a trabalhar e já não estudavam; jovens que estudavam e trabalhavam, ao mesmo tempo; e 
ainda jovens que, por terem reprovado ou terem mudado de curso, ou ainda pelas duas razões 
em simultâneo, ainda estavam a estudar no ensino secundário. 
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qualificadas de serviços e em parte na indústria. Neste sentido, garantir aos jovens, antes de 

saírem do sistema educativo, mais e melhores qualificações escolares e profissionais, parece 

ser um dos elementos fundamentais para permitir uma inserção mais rápida e mais qualificada 

no emprego. 

 
 

3.6.2. Educação e mercado de trabalho 
 
 
O agravamento das condições do mercado de trabalho nos últimos anos tem sido notório, em 

particular nas economias europeias mais afetadas pela crise económica e financeira que se 

inicia em 2008 e pelas subsequentes políticas de austeridade e de consolidação das contas 

públicas. A taxa de desemprego aumentou consideravelmente a nível europeu e torna-se cada 

vez mais difícil atingir a meta da Estratégia Europa 2020 para o emprego: 75% da população 

20-64 anos deve estar empregada. 

Em Portugal, chegámos a 2012, com uma taxa de desemprego (média anual) de 15,9%, 7 p.p. 

acima da que tínhamos cinco anos antes (Quadro 3,76). Os jovens têm sido particularmente 

afetados pelo desemprego. A taxa de desemprego jovem na UE27 e em Portugal, em 2012, é 

mais do dobro da taxa de desemprego global. Em Portugal, a taxa de desemprego jovem quase 

duplicou entre 2007 e 2012: 4 em cada 10 jovens, entre os 20 e 24 anos de idade, estão 

desempregados.  

 

Quadro 3. 76. Taxa de Emprego e Taxa de Desemprego – EU27 e Portugal (2007 e 2012) 
 

  2007 2012 

Taxa de emprego (20-64) 
(%)  

EU27  69,9  68,5  

Portugal  72,6  66,5  

Taxa de desemprego (%)  EU27  7,2  10,5  

Portugal  8,9  15,9  

Desemprego jovem 
(20-24 anos) (%)  

EU27  15,7  22,8  

Portugal  20,4  37,7  

Fonte: Eurostat. 

 
Com efeito, fruto da recessão económica prolongada que o país tem vivido, as perspetivas de 

emprego dos jovens reduziram-se drasticamente nos últimos anos. A par do aumento 

generalizado do desemprego, os jovens têm sido particularmente afetados pela deterioração 

progressiva das condições do mercado trabalho. Sendo a educação um investimento com 

elevado retorno em termos de mercado trabalho - no acesso ao emprego, na qualidade desse 

emprego ou na exposição ao desemprego (e sua duração) - e particularmente em Portugal, a 

realidade é que, nos últimos anos, se tem vindo a registar, também entre os diplomados do 

ensino superior, taxas de desemprego muito elevadas.  

A evolução, na última década, das taxas de emprego dos jovens (20-24 anos) em Portugal, por 

nível de escolaridade (Quadro 3.77), revela igualmente uma redução muito significativa, quer 

para os jovens com baixas qualificações (de 72,5% em 2000 para 50% em 2012), quer para os 
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jovens com ensino superior (de 76,6% para 37,4%). A taxa de emprego dos jovens com ensino 

secundário ou pós-secundário não superior tem-se mantido praticamente constante, mas 

sempre com valores muito inferiores às restantes (na ordem dos 35%).  

 

Quadro 3. 77. Taxa de Emprego por Grupo Etário e Nível de Educação (%) - Portugal 
(2000, 2010 e 2012) 

  2000 2010 2012 

Jovens           
(20-24) 

ISCED 0-2  72,5 60,9 50,1 

ISCED 3-4  36,4 36,0 35,0 

ISCED 5-6  76,6 47,0 37,4 

25-64 ISCED 0-2  72,8 68,2 63,2 

ISCED 3-4  83,2 79,9 76,0 

ISCED 5-6  90,8 85,4 81,8 

Fonte: Eurostat. 
 

Ainda que a evolução registada denote claramente o agravamento das condições do mercado 

de trabalho, sobretudo nos últimos anos, para a generalidade dos jovens, independentemente 

do seu nível de escolaridade, ela revela também a persistente dificuldade da economia 

portuguesa em absorver uma mão-de-obra jovem cada vez mais qualificada. Na realidade a 

taxa de emprego dos jovens com baixas qualificações escolares, ainda que mais baixa do que 

no início da década, é hoje ainda muito superior à dos jovens diplomados do ensino superior. 

Por outro lado, se em 2000, cerca de 77% dos jovens diplomados do ensino superior, entre os 

20 e 24 anos, estavam empregados, em 2012, pouco mais de 1/3 destes jovens estão 

empregados.  

Importará, no entanto, ter em conta que estes dados podem também revelar o 

prolongamento dos percursos escolares dos jovens e a tendência de uma inserção na vida 

ativa cada vez mais tardia, que tende a ocorrer em idades posteriores ao grupo etário 

considerado. Com efeito, se considerarmos as taxas de emprego por nível de escolaridade no 

grupo etário dos 25 aos 64 anos verificamos que, apesar da sua diminuição ao longo da década 

e para todos os níveis de escolaridade, estas são sempre positivamente associadas à 

escolaridade, ou seja, são maiores para níveis de escolaridade mais elevados. A população 

entre os 25 e 64 anos com ensino superior regista, em 2012, uma taxa de emprego de 82% 

face aos 63% de taxa de emprego registada entre os menos qualificados. Este, é aliás, um bom 

indicador de que a educação tem um elevado retorno no mercado de trabalho português. 

A taxa de desemprego revela naturalmente um significativo agravamento na última década, 

sobretudo nos últimos anos e afetando particularmente os jovens. A sua desagregação por 

nível de escolaridade (Quadro 3.78) mostra a elevada percentagem de desempregados entre 

os jovens diplomados do ensino superior que, em 2010 e em 2012, supera a de 

desempregados com níveis de escolaridade mais baixos. Em 2012, 39% de jovens entre os 20 e 

24 anos de idade, estavam desempregados. Contudo, note-se que as taxas de desemprego 

entre os jovens com ensino básico e com o ensino secundário (ou pós-secundário) 

quadruplicaram no período.  
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Quadro 3. 78. Taxa de Desemprego por Grupo Etário e Nível de Educação (%) – Portugal (2000, 
2010 e 2012) 

  2000 2010 2012 

Jovens 
 (20-24) 

ISCED 0-2  7,1  19,1  32,6  

ISCED 3-4  8,1  19,4  31,7  

ISCED 5-6  : (u)  26,1  39,1  

25-64 ISCED 0-2  3,4  11,8  16,0  

ISCED 3-4  3,9  9,7  14,5  

ISCED 5-6  2,5  6,3  10,5  
Fonte: Eurostat. 

 

Mais uma vez, as taxas de desemprego registadas pelo grupo etário 25-64 anos, globalmente 

muito inferiores às dos jovens, mostram que, para níveis de educação mais elevados, o 

desemprego é menor: 10,5% em 2012, entre os indivíduos com escolaridade superior face a 

16% para os menos qualificados. 

Se observarmos o proporção de jovens empregados, entre os que abandonaram a escola 

apenas com o ensino básico, e não se encontram a frequentar educação e formação (Quadro 

3.79), podemos verificar que esta tem vindo a decrescer consideravelmente. Em 2005, os 

jovens empregados representavam 76,5% do total de jovens early school leavers em Portugal. 

Em 2012, apenas 55% desses jovens é que estavam empregados.  

Neste contexto, o desemprego é para os jovens early school leavers cada vez mais frequente. 

Mas o aumento generalizado do desemprego, e sobretudo do desemprego jovem, tem 

certamente efeitos nos investimentos em educação. Se, por um lado, a redução das 

perspetivas de empregabilidade dos jovens se poderá traduzir numa tendência de 

permanência no sistema educativo, desde que existam condições para isso, por outro lado, a 

premência de uma integração precoce no mercado de trabalho, acompanhada nalguns casos 

de emigração, poderá ser a solução encarada pelo jovem, ou pela família, sobretudo em 

situações de maior carência e em que as expetativas relativamente ao futuro escolar e 

profissional desses jovens são baixas.  

Na realidade, parece também estar a aumentar a importância das razões económicas para o 

abandono escolar precoce27. Os jovens vêem-se confrontados com a necessidade de entrada 

precoce no mercado de trabalho e de assistência à família sobretudo quando ambos os pais se 

encontram desempregados. Também se agravam as dificuldades em manter os filhos a 

estudar. Ganham, por isso, especial relevo as medidas de proteção social e de ajuda financeira 

destinadas a ajudar as famílias mais carenciadas a manter os filhos a estudar. 

Neste contexto, agrava-se a probabilidade dos jovens que desistem precocemente da escola se 

manterem numa situação em que não têm emprego nem qualificação. A integração no 

mercado de trabalho é cada vez mais difícil, ao contrário do que acontecia anteriormente em 

que, muitas vezes, o abandono resultava na integração em empregos desqualificados em 

setores com grande capacidade de absorção deste tipo de mão-de-obra (construção civil, 

comércio, restauração, …), setores esses que estão hoje fortemente afetados pela crise. Além 

                                                           
27

 ESTUDO QP/IESE 
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das perspetivas de uma integração no mercado de trabalho desqualificada e geralmente 

precária e pouco remunerada, muito reduzidas no atual contexto, agravam-se os períodos de 

permanência no desemprego. 

Os jovens que não estavam nem empregados nem em educação e formação (NEET) 

representavam, em 2012, 18,7% da população dos 18 aos 24 anos de idade, um valor que tem 

vindo a aumentar sobretudo desde 2008, em que a taxa de NEET em Portugal era de 12,7% 

(Quadro 3.79). 

 

Quadro 3. 79. Jovens NEET (18-24 anos) (%) - UE27 e Portugal (por NUT II) (2000. 2010 e 2012) 
 

 2000 2010 2012 

UE27 16,9 (e) 16,5 17,0 (p) 

Portugal 10,3 14,8 18,7 

  Continente 10,0 14,5 18,0 

     Norte 9,9 15,5 16,3 

     Algarve : (u) 20,9 18,5 

     Centro 9,3 11,5 17,0 

     Lisboa 10,8 14,2 20,7 

     Alentejo 9,9 16,2 20,7 
Fonte: Eurostat. 

 

 
A situação é mais grave nalgumas regiões do país como Lisboa e Alentejo que registaram um 

significativo agravamento deste indicador nos últimos dez anos, sendo em 2012, as regiões do 

Continente com mais elevada percentagem (cerca de 21%) de jovens não empregados nem 

inseridos em educação e formação. 

Como podemos verificar no Quadro 3.80, o peso dos jovens com níveis de educação baixos 

(ISCED 0-2), em pontos percentuais das taxas de NEET, foi sempre mais elevado que o dos 

jovens com uma escolaridade ao nível do secundário e superior (ISCED 3-6). Em 2012, esse 

peso está muito equiparado. Este indicador, e a sua evolução recente, refletem bem a 

gravidade da situação dos jovens no mercado de trabalho, sobretudo dos menos qualificados 

mas atingindo hoje, já com a mesma proporção, também os mais qualificados.  

 
Quadro 3. 80. Jovens NEET (18-24 anos) por Nível de Educação (em p.p. das Taxas NEET) – 

Portugal (2000. 2010 e 2012) 

  2000 2010 2012 

(18-24) Taxa NEET (%) todos ISCED 10,3 14,8 18,7 

ISCED 0-2  8,0 9,2 9,4 

ISCED 3-6  2,3 5,7 9,3 
Fonte: Eurostat. 

 

Para combater a taxa de abandono precoce da educação e formação é efetivamente 

necessário que, em paralelo à melhoria das trajetórias educativas dos que permanecem no 

sistema de educação e formação, se procure reintegrar os jovens que entretanto saíram sem 

concluir o secundário. Com níveis de educação baixos, e não integrados em respostas 
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formativas, a probabilidade de desemprego e de permanecerem desempregados por longos 

períodos de tempo aumenta consideravelmente. Como vimos, cerca de metade dos jovens 

NEET em Portugal tinha uma escolaridade inferior ao ensino secundário. Partindo dos valores, 

muito aproximados, da taxa de abandono precoce de educação e formação e da taxa NEET, é 

possível estimar que quase metade dos jovens early school leavers, ou seja, 70 a 90 mil jovens 

entre os 18 e 24 anos de idade, estarão também desempregados.28 

 

3.6.3. Competências para a empregabilidade 
 
 
O aumento generalizado do desemprego, e em particular do desemprego jovem, nos últimos 

anos, tem vindo a conferir, no âmbito da intervenção no mercado de trabalho, um lugar de 

destaque à promoção da empregabilidade e às medidas de ativação. O conceito de 

empregabilidade, adotado na política europeia pela primeira vez em 1997, como um dos 

quatro pilares da Estratégia Europeia de Emprego, ganha hoje especial relevância.  

Genericamente definida como a capacidade para estar empregado, i.e. obter um emprego 

inicial, manter um emprego ou obter novo emprego (Hillage e Pollard, 1998), a 

empregabilidade não depende apenas dos recursos individuais (qualificações e competências, 

credenciais, estatuto, capital social…), mas também de fatores contextuais do mercado de 

trabalho (situação económica, padrão e nível da oferta de emprego, comportamento dos 

empregadores no que respeita ao recrutamento e seleção, características institucionais e 

mecanismos de regulação do mercado de trabalho, …).  

Apesar do progresso notável que Portugal fez na última década na qualificação das gerações 

mais jovens, deparamo-nos hoje com uma população jovem que, apesar de muito mais 

qualificada, enfrentam acrescidas dificuldades de integração no mercado de trabalho. Se em 

2000, Portugal registava uma taxa de desemprego entre os jovens de 10,5%, 

significativamente abaixo da UE27, desde 2005, esta taxa tem vindo a superar a média da 

UE27. Em 2012, 37,7% dos jovens dos 20 aos 24 anos estava desempregado. O desemprego de 

diplomados do ensino superior era de 39% embora tenha sido entre os jovens pouco 

qualificados que se registou o maior aumento da taxa de desemprego no período de 2007 a 

2012. No último trimestre de 2012, cerca de 1/3 dos desempregados com menos de 25 anos 

estava no desemprego há mais de 12 meses.  

As competências de empregabilidade assumem, assim, particular relevância no contexto da 

sociedade atual, marcadamente globalizada e desenvolvida em termos tecnológicos, e com 

elevados índices de desemprego. Contudo, aumentar a empregabilidade e as perspetivas de 

emprego neste contexto é, cada vez mais, uma tarefa difícil.  

                                                           
28

 A existência de respostas céleres e adequadas para este problema é premente, no sentido de garantir 
a estes jovens soluções alternativas num período de quatro meses após deixarem a educação 
formal ou de ficarem desempregados (“youth guarantee” schemes). Essas soluções podem 
passar por uma oferta de emprego, de educação e formação contínua, de reintegração em 
educação e formação inicial ou por estágios profissionais. 
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O débil crescimento económico, a dificuldade de criação de emprego e a mudança estrutural 

acelerada, em períodos de profunda reestruturação da economia, limitam severamente a 

probabilidade de entrada ou de retorno ao mercado de trabalho, ou a possibilidade de manter 

o emprego, para a generalidade dos indivíduos, independentemente dos recursos individuais 

de cada um. Por outro lado, a empregabilidade é também uma capacidade relativa: “not only 

depends on whether one is able to fulfil the requirements of specific jobs, but also on how one 

stands relative to others within a hierarchy of job seekers” (Brown and Hesketh, 2004). Com 

uma oferta de mão-de-obra cada vez mais qualificada e uma procura que, para além de 

constrangida pela recessão económica, tem vindo a tornar-se mais exigente, aumentam as 

dificuldades de transição dos jovens da escola para a vida ativa.  

Estima-se que, até 2020, 35% dos empregos exigirão qualificações superiores, em comparação 

com os 29% que atualmente o exigem. Por outro lado, a percentagem de empregos de baixa 

qualificação está estimada que se reduza em cerca de 1/3 até 2020. Elevados níveis de 

educação serão fundamentais mas é também cada vez mais requerido um leque vasto de 

competências, genéricas e transferíveis, que permitem o desempenho de tarefas diversas e a 

adaptabilidade a contextos mais incertos. De facto, estas competências-chave, envolvendo 

capacidades como pensamento crítico, criatividade, iniciativa, resolução de problemas, 

avaliação de riscos e capacidade de decisão, capacidade de trabalho em grupo são já hoje 

vistas como essenciais para a empregabilidade dos jovens, sobretudo para facilitar a transição 

entre a escola e a vida ativa num mercado de trabalho mais exigente e mais difícil. 

Considerando os dados do European Working Conditions Survey do Eurofound, relativos a 

2010, podemos ver no Quadro 3.81, a importância que um conjunto de fatores cognitivos 

assume hoje no trabalho.  

Quadro 3. 81. Requisitos Cognitivos do Trabalho Por Grupo Etário (%) – Portugal (2010) 

Working 
with 

computers* 

Using 
internet/ 

email* 

Meeting 
precise 
quality 

standards 

Assessing 
yourself 

the 
quality of 
your own 

work 

Solving 
unforeseen 
problems 

Monotonous 
tasks 

Complex 
tasks 

Learning 
new 

things 

Rotation 
of tasks 

that 
require 

different 
skills 

<30 53,7 46,6 81,7 74,2 82,8 57,7 53,5 73,2 24,1 

30-
49 

42,9 37,2 76,2 71,0 84,3 60,4 51,8 68,2 17,4 

50 + 23,0 17,3 59,5 57,6 78,4 55,5 37,8 41,5 14,1 

Total 38,5 32,5 71,9 67,4 82,2 58,4 47,7 60,7 17,5 

Fonte: European Working Conditions Survey 2010 (EWCS, Eurofound). 
Notas: * Soma das categorias de resposta “(Almost) all of the time” e “Between ¼ and ¾ of the time”; 
restantes valores dizem respeito à % de inquiridos que respondeu “sim” a cada um dos requisitos 
cognitivos exigidos pelo seu trabalho. 

 
Os dados para Portugal mostram que o trabalho requer hoje à generalidade dos trabalhadores 

capacidades de resolução de problemas imprevistos e uma considerável capacidade de 

assegurar elevados padrões de qualidade (Quadro 3.82). Aprender continuamente coisas 

novas em contexto de trabalho é também um requisito fundamental. Estes requisitos são 

sobretudo requeridos para os trabalhadores mais jovens.  
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Quadro 3. 82.Competências-chave,IEFA 2007 
Competência-chave Indicador Medida 

Aprender a 
aprender 
(indicadores de 
participação em 
educação e 
formação e 
aprendizagem 
informal) 

Participação em EF Formal % de indivíduos que 
participou em atividades 
de EF e aprendizagem 
informal nos últimos 12 
meses 

Participação em EF não formal 

Aprendizagem informal 

Competências 
digitais: uso de 
computador* 

Não sabe utilizar computador % de indivíduos 
(autoavaliação do nível de 
competências) 

Nível baixo de competências em computador básicas 

Nível médio de competências em computador básicas 

Nível elevado de competências em computador básicas 

Língua estrangeira 
 
(1ª língua 
estrangeira que 
conhece melhor) 

Não sabe outra língua além da materna % de indivíduos 
(autoavaliação do nível de 
competências) 

Apenas percebo e consigo usar algumas palavras e frases 

Consigo perceber e usar expressões mais usuais do dia-a-dia 

Consigo perceber o essencial de uma linguagem clara e 
produzir um texto simples. Consigo descrever experiências e 
acontecimentos 

Consigo perceber um vasto conjunto de textos exigentes e 
usar flexivelmente a linguagem. Domino a linguagem quase 
completamente 

Competências 
cívicas 
 
(indicadores de 
participação social) 

Partidos políticos ou sindicatos % de indivíduos que 
participou em atividades 
das entidades 
mencionadas, nos últimos 
12 meses 

Associações profissionais 

Igreja ou outras organizações religiosas 

Grupos ou organizações recreativas 

Organizações caritativas 

Outros grupos ou organizações 

Voluntárias informais 

Sensibilidade e 
expressão culturais 
 
(indicadores de  
participação 
cultural) 

1.Assistiu a espectáculos ao vivo (peças, concertos, óperas, 
bailado e dança) 

% de indivíduos que 
assistiu/ participou/ fez as 
atividades culturais 
mencionadas, nos últimos 
12 meses 

2.Assistiu a sessões de cinema 

3.Visitou locais culturais (ex. monumentos, museus, galerias de 
arte) 

4.Assistiu a eventos desportivos ao vivo 

5.Participou em espetáculos públicos de canto, dança, 
representação ou música 

6.Fez fotografia, filmes ou vídeos 

7.Fez pintura, desenho, escultura ou desenho Gráfico (inclui 
desenho de websites, etc.) 

8.Fez escrita em prosa, poesia, contos 

9.Leu algum livro como lazer 

10.Leu jornais (independentemente do suporte) 

Notas: * Não estão disponíveis dados relativos às competências no uso da internet no IEFA 2007 (INE). 
 
 

3.7. ASPETOS A DESTACAR 

 

A população ativa de 15 -24 anos registou um decrescimento em todos os níveis do ISCED, com 

exceção do nível 5-6, verificando-se igualmente uma perda de quase 100 mil postos de 

trabalho em dois anos (2011-2013); 

Cerca de 49% do emprego jovem tinha habilitações inferiores ao ensino secundário no 

1ºtrimestre de 2012; 
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 Entre o 4º trimestre de 2010 e o 4ºtrimestre de 2012 apenas o setor da Agricultura e o setor 

Administrativo e Apoio de Atividades de Serviços, registou um crescimento, passando de 14,1 

milhares para 14,4 milhares. Todos os outros setores apresentaram redução de emprego; 

Aumento significativo do desemprego jovem em todos os níveis de escolaridade e mais 

saliente para os níveis de escolaridade mais elevados. Por outro lado, verificou-se uma saída 

significativa de jovens para emigração existindo um peso importante dos mesmos que 

dependem totalmente das famílias; 

Na análise regional efetuada por sub-regiões constata-se a existência de diferenças 

significativas entre a população urbana e a população rural em termos dos principais fatores 

que as diferenciam no comportamento face ao desemprego, traduzidos pelas seguintes 

variáveis: taxa de desemprego, abandono escolar precoce, NEET, indicador compósito 

constituído por TD + AEP+NEET, rendimento per capita e rendimento salarial médio; 

As características pouco homogéneas do nosso país originam um comportamento do emprego 

diferenciado tendo não só em atenção as atividades específicas de cada região mas também a 

respetivas estrutura empresarial existente - a evolução do emprego dos jovens (16 a 24 anos) 

e (16 a 29 anos) por NUT III tem sido altamente negativa (Quadros de Pessoal do GEP/MEE);  

A redução do pessoal ao serviço com 16 a 24 anos foi de 30,7% nesse período; -25,4% para os 

jovens entre 16 a 29 anos de idade enquanto o total do pessoal ao serviço apresentou uma 

redução de 11,6%, em 2011 face a 2007; 

Por regiões NUT III, a perda de emprego dos jovens foi mais expressiva em Alto Alentejo 

(43,8% e 33% para o grupo 16-24 e 16-29 anos), Beira Interior Norte (41% e 32,4%), Beira 

Interior Sul (39,4% e 29,8%), Algarve (36,5% e 30,9%), Lezíria do Tejo (35,1% e 29,2%), Minho 

Lima (35,1% e 28,8%), Douro (34,7% e 28%), Oeste (34,6% e 29,6%); 

 Cerca de 60% do emprego jovem encontra-se nos estabelecimentos de menos de 50 

trabalhadores e em 66% das NUT III o emprego jovem tem peso maior nos estabelecimentos 

com menos de 10 pessoas ao serviço; 

Nos NUT III, o emprego jovem é maior no Tâmega com 11,7%, seguindo-se Minho-Lima (9,4%), 

Cávado (9,4%) e Ave (9,3%), todas sub-regiões da Região Norte. Por outro lado é menor o peso 

do emprego jovem na Beira Interior Norte (5,7%), Alto Alentejo (5,9%), Serra da Estrela (6,3%), 

Cova da Beira (6,6%) e Beira Interior Sul (6,7%); 

O emprego jovem tem mais peso nos estabelecimentos com 1 a 9 pessoas nos seguintes NUT 

III: Alto Trás-Os-Montes, Beira Interior Norte, Douro, Pinhal Interior Sul, Beira Interior Sul, 

Serra da Estrela e Pinhal Interior Norte e menor peso na Grande Lisboa, Entre Douro e Vouga, 

Baixo Vouga, Grande Porto e Península de Setúbal; 

Os jovens, em número de 220469, entre 16 e 24 anos, em 2011, trabalhavam essencialmente 

no Comércio e Reparação de Veículos (27,2%), Industrias Transformadoras (20,2%), Atividades 

Administrativas e Serviços de Apoio (14,0%), Alojamento, Restauração e Similares (13,6%) e 

Construção (7,9%); 
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O Comércio é a atividade mais saliente como empregadora em todos os NUT III, com exceção 

do Minho-Lima, Cávado, Ave, Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga, Pinhal Interior Norte e Pinhal 

Interior Sul., sub-regiões em que o emprego é maior nas Industrias Transformadoras; 

Grande Lisboa, o Grande Porto, o Tâmega e a Península de Setúbal são responsáveis por mais 

de 50% do emprego, enquanto as sub-regiões do Alentejo, Serra da Estrela, Pinhal Interior e 

Beira, no total de 10 NUT, são responsáveis por 6,4% do emprego; 

Em termos de empreendedorismo jovem somente 1,4% dos empregadores são jovens de 18 a 

24 anos que compara com 5,2% para os jovens de 25 a 29 anos de idade; as regiões NUT III 

com maior peso empresarial jovem são: Douro, Beira Interior Norte, Tâmega, Alto Trás-os-

Montes, Alto Alentejo; 

Na última década, a taxa real de escolarização no ensino secundário progrediu muito 

favoravelmente – 72,5% em 2011 face a 58,8% em 2000 – sendo que o sucesso educativo 

alcançado neste nível de ensino foi também muito melhorado: a taxa de transição/ conclusão 

passou de 60,6% em 2000 para 79,2% em 2011; 

O peso de alunos em ensino secundário profissionalizante, que em 2005 era de 31%, 

aumentou significativamente, chegando a 38,8% em 2010, um valor muito mais próximo da 

média da UE27 (50%),destacando-se as áreas de informática, das engenharias, indústrias 

transformadoras e construção e da saúde e serviços (em particular serviços pessoais e serviços 

sociais) que concentram mais de 60% dos jovens formandos neste ensino; 

O ensino secundário é considerado o nível mínimo de referência para a escolaridade em 

contexto europeu e tornou-se em Portugal de frequência obrigatória até aos 18 anos de idade, 

a partir de 2012/2013, para os alunos que se inscreveram no 10º ano, pela primeira vez, nesse 

ano letivo; 

Em 2012, 67,5% dos jovens tinham pelo menos o ensino secundário completo, sendo a média 

na UE27, de 80% mantendo-se pertinente uma trajetória de recuperação acelerada face à 

meta anteriormente estabelecida; 

Na última década, o número de diplomados do ensino superior cresceu 60,6%, sendo de 

realçar ainda o peso crescente que as áreas da saúde e das engenharias, em particular, e das 

ciências, matemática e informática, foram tendo ao longo da década;  

Para uma progressiva melhoria das qualificações dos jovens (15-24 anos) será, no entanto, 

fundamental dar continuidade a esta trajetória, apostando simultaneamente no aumento da 

taxa real de escolarização no secundário, na melhoria do sucesso escolar ao nível do ensino 

secundário e dos NEET e no alargamento do universo potencial de candidatos ao ensino 

superior;  

Na última década, a taxa de abandono escolar precoce, entre jovens dos 18 aos 24 anos, 

reduziu-se a cerca de metade: passou de 43,6%, em 2000, para 20,8% em 2012, no entanto o 

cumprimento da meta estabelecida no âmbito da Estratégia Europa 2020, em matéria de 

redução do abandono precoce de educação e formação, chegando a pelo menos 10% em 

2020, representa ainda claramente um desafio para o sistema educativo português; 
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No mesmo período (2000 a 2012), a percentagem de população dos 30-34 anos com ensino 

superior (ou equiparado, incluindo o nível 5 do EQF) passou de 11% para 27%; 

Apesar da melhoria muito significativa, na última década, das qualificações dos jovens em 

Portugal, espelhada na evolução dos indicadores do abandono escolar precoce, ensino 

secundário e ensino superior, o seu retracto atual ao nível das regiões (NUT II e NUT III) mostra 

ainda um país com notórias diferenças; 

Há também significativas diferenças entre homens e mulheres: 

• a  proporção de jovens mulheres, com pelo menos o secundário completo, é sempre 

muito mais elevada do que a dos homens, em todas as regiões, mesmo nas regiões do 

país onde este indicador é mais baixo, o mesmo se passa com os early school leavers; 

• a  proporção da população entre os 30 e 34 anos de idade com pelo menos o ensino 

superior completo  que era em Portugal de 28,6% em 2011, as diferenças entre 

homens e mulheres são ainda mais expressivas do que nos indicadores anteriores. Em 

2011, 35% das mulheres entre os 30 e 34 anos tinha já, como escolaridade, o ensino 

superior face a 22% dos homens no mesmo segmento etário. Esta diferença é, 

contudo, mais significativa nalgumas regiões do país, nomeadamente na Região 

Centro, onde chega aos 15 p.p.; 

A qualidade do capital humano disponível não se mede apenas pelos níveis de educação 

adquiridos, ou pela quantidade de anos de escolaridade, mas também pela qualidade das 

aprendizagens realizadas. Portugal está já abaixo da média europeia (UE25) na percentagem 

de low-achievers em literacia de leitura, com 17,6%, o que representa, aliás, um progresso 

notável neste indicador desde 2000, em que 26,3% dos jovens estudantes com 15 anos 

revelavam competências limitadas em literacia de leitura; em numeracia, a percentagem de 

low-achievers em Portugal está ainda em 2009, ligeiramente acima da média da UE25, 

embora, as classificações médias obtidas em matemática ao longo das várias aplicações do 

PISA tenham melhorado consideravelmente; 

Apesar deste progresso, em avaliações externas internacionais, a evolução recente das 

classificações médias obtidas nos exames nacionais de Português e Matemática pelos alunos 

do ensino secundário revelam valores globalmente baixos – entre 87 e 111 numa escala de 0 a 

200 – e com significativa variação ao longo destes últimos anos; 

Para além dos níveis de educação, é cada vez mais necessário dotar todos os cidadãos de 

competências-chave, uma combinação de conhecimento, capacidades e atitudes essenciais à 

realização pessoal e à participação ativa na sociedade e no mercado de trabalho, os jovens, 

entre os 18 e 24 anos, eram, com base nos dados de 2007, o grupo da população mais 

equipado com competências-chave fundamentais, em particular competências digitais, 

aprender a aprender e uso de língua estrangeira; 

As competências-chave estão positivamente relacionadas com o nível de escolaridade, sendo 

de sublinhar a diferença notória que se regista entre as competências-chave disponíveis entre 

os indivíduos que apenas têm o nível básico de educação e os que têm o nível secundário - 

esta é a maior diferença, de entre todas as observadas, o que vem confirmar a importância 
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decisiva da escolaridade secundária, como plataforma mínima de aprendizagem na sociedade 

atual, e como patamar de escolaridade obrigatória, acessível à generalidade da população; 

A participação em atividades de educação e formação está, contudo, muito relacionada com a 

idade e os níveis da escolaridade adquiridos: 

• a população jovem (18-24) tem níveis de participação em educação e formação 

sempre muito mais elevados do que a população adulta dos 25 aos 64 anos, quer na 

UE27, quer em Portugal; 

• Os indivíduos dos 25 aos 64 anos com ensino superior registam uma taxa de 

participação que é quase três vezes mais elevada do que a registada entre os que 

apenas têm o ensino básico; 

Ainda que a evolução registada denote claramente o agravamento das condições do mercado 

de trabalho, sobretudo nos últimos anos, para a generalidade dos jovens, independentemente 

do seu nível de escolaridade, ela revela também a persistente dificuldade da economia 

portuguesa em absorver uma mão-de-obra jovem cada vez mais qualificada; 

A população entre os 25 e 64 anos com ensino superior regista, em 2012, uma taxa de 

emprego de 82% face aos 63% de taxa de emprego registada entre os menos qualificados - 

bom indicador de que a educação tem um elevado retorno no mercado de trabalho português; 

Em 2012, 39% de jovens entre os 20 e 24 anos de idade, estavam desempregados, note-se que 

as taxas de desemprego entre os jovens com ensino básico e com o ensino secundário (ou pós-

secundário) quadruplicaram no período; 

Os jovens que não estavam nem empregados nem em educação e formação (NEET) 

representavam, em 2012, 18,7% da população dos 18 aos 24 anos de idade, um valor que tem 

vindo a aumentar sobretudo desde 2008, em que a taxa de NEET em Portugal era de 12,7%; 

Para combater a taxa de abandono precoce da educação e formação impõe-se i) melhorar as 

trajetórias educativas dos que permanecem no sistema de educação e formação, ii) reintegrar 

os jovens que entretanto saíram sem concluir o secundário, por exemplo através de esquemas 

como youth guarantee; 

Empregabilidade definida como a capacidade para estar empregado torna-se cada vez mais 

difícil: i) estimando-se que, até 2020, 35% dos empregos exigirão qualificações superiores, em 

comparação com os 29% que atualmente o exigem e a percentagem de empregos de baixa 

qualificação está estimada que se reduza em cerca de 1/3 até 2020, ii) requerendo o trabalho e 

à generalidade dos trabalhadores capacidades de resolução de problemas imprevistos e uma 

considerável capacidade de assegurar elevados padrões de qualidade.  
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4. POTENCIALIDADES DE CRIAÇÃO DE EMPREGO 

 

4.1. INDICADORES DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Ao longo dos anos, tem-se verificado uma cada vez maior desertificação de muitas regiões do 

país resultantes de vários fatores muito centrados no desenvolvimento económico muito 

desigual, nomeadamente entre as regiões litorais e as regiões interiores do país. A ausência de 

desenvolvimento económico tem originado correntes populacionais que ou se deslocam para 

as regiões mais desenvolvidas (litoral) ou emigram, designadamente a população mais jovem 

com baixa ou alta qualificação. 

Nos últimos anos com a situação de crise que se tem vivido esta tendência acentuou-se 

verificando-se que a redução da procura interna teve incidência na redução do emprego em 

setores de atividade como o Comércio, Alojamentos e Restauração, e Construção que eram os 

setores com maior volume de emprego, nomeadamente jovem originando taxas muito 

elevadas de desemprego. 

A questão que se coloca é, a partir da identificação da situação existente ao nível de cada sub-

região e tendo por base um conjunto de indicadores, saber quais os setores de atividade que 

têm potencialidades para criar emprego. 

Com esse objetivo consideraram-se os seguintes indicadores: 

Indicadores económicos: 

•  Volume de vendas 

• Resultados Líquidos 

•  VAB/ pessoal ao serviço  

•  Exportações e intensidade exportadora 

• Procura interna 

 Indicadores de emprego: 

• Variação de emprego 

•  Emprego jovem  

• Peso do emprego jovem  

•  Estrutura empresarial e emprego 

•  Habilitações dos jovens empregados 

• Pessoas ao serviço com 60 e mais anos  

No sentido de se analisarem as potencialidades setoriais (ver Capitulo 7) , tendo em atenção 

estes indicadores consideraram-se como fatores mais salientes os seguintes: 

Volume de vendas mais saliente; Resultados líquidos positivos; VAB /trabalhador positivo e 

mais saliente; Exportações com crescimento homólogo positivo e sustentável; Variação do 

emprego total entre 2007-2011 menos penalizante; Maior peso do emprego jovem com 

variação mais significativa; Estrutura de estabelecimentos repartida por várias dimensões; 
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Importância do emprego jovem para a dimensão dos estabelecimentos com 50-249 pessoas; 

Habilitações dos trabalhadores adequados ao setor de atividade; Peso do emprego sénior 

possibilitando renovação de mão-de-obra. 

A análise destes indicadores pode servir como critérios objetivos na definição de políticas de 

promoção do emprego. Os dados disponíveis do emprego jovem mostram uma quebra 

significativa do emprego do grupo etário 16 a 24 anos em quase todos os setores de atividade. 

No entanto, os dados mais desagregados de 2011 mostram que existem setores/regiões NUT 

III com alguma recuperação do emprego. Muitos jovens dispõem ainda da opção de continuar 

os estudos/diversificar noutros cursos, mas o prolongamento da crise e o crescimento dos 

NEET advogam uma intervenção urgente na promoção do desemprego jovem. Os dados 

disponíveis sugerem uma oportunidade para desenvolver novas modalidades de 

empregabilidade, nomeadamente empreendedorismo junto dos jovens que se encontram 

pouco representados no conjunto dos empregadores e sendo estes de empresas de pequena 

dimensão. 

 

4.2. SETORES TRADICIONAIS E EMERGENTES 

4.2.1. Dinâmicas setoriais  

O impacto da crise financeira internacional é claramente visível, observando-se alguma 

melhoria em 2011 (últimos dados disponíveis) para algumas subclasses. Os dados do emprego 

nas empresas constantes nas bases de dados do INE e do GEP indicam um total de 3,8 milhões 

trabalhadores em Portugal, repartidos pelos seguintes setores de atividade económica (contra 

4,1 milhões em 2007). 

Se observarmos a evolução do emprego por setores de atividade em cada uma das sub-regiões 

verifica-se a seguinte situação: 

 

Quadro 4. 1. Evolução do Pessoal ao Serviço, por Setores de Atividade e Sub-Região, entre 

2007-2011 

NUT III/ CAE Rev3 A B C D E F G 

111 - MINHO-LIMA  -32,8% -11,0% -19,8% -15,1% -13,6% -22,3% -8,8% 

112 - CÁVADO  -26,0% -12,9% -18,4% -16,7% 46,1% -28,2% -5,3% 

113 - AVE  -17,9% -17,7% -20,9% -12,2% 55,4% -24,1% -4,6% 

114 - GRANDE PORTO  2,1% -36,6% -23,9% -13,3% 26,8% -29,0% -12,0% 

115 - TÂMEGA  -45,9% -38,1% -9,9% -13,3% 18,1% -33,1% -6,5% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  -8,4% -29,2% -12,8% 35,1% -15,8% -22,8% -7,2% 

117 - DOURO  -22,9% -33,9% -20,8% -15,3% 97,0% -9,9% -9,4% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  -10,6% -18,1% 3,1% -18,9% -0,7% -21,6% -6,5% 

150 - ALGARVE -17,6% -18,4% -30,3% -6,0% 35,5% -52,2% -14,4% 

161 - BAIXO VOUGA -25,4% 1,1% -11,8% -14,8% 90,3% -30,1% -8,9% 
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162 - BAIXO MONDEGO 13,9% -11,2% -11,9% -17,5% 6,3% -18,8% -16,1% 

163 - PINHAL LITORAL -10,5% -23,3% -15,9% -4,7% 18,0% -27,8% -11,2% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE -4,4% -12,5% -18,8% -52,5% 18,9% -16,3% -6,8% 

165 - DÃO-LAFÕES -17,5% -28,9% -9,9% 0,0% -4,0% -12,4% -7,5% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL 6,8% na -13,3% -53,6% -39,4% -21,1% -8,1% 

167 - SERRA DA ESTRELA 6,9% -35,0% -31,9% -31,6% 41,7% -32,8% -7,9% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE 11,2% -18,3% -33,7% 0,0% 24,8% -16,7% -6,3% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL -17,8% -50,0% -20,7% -7,9% 95,2% -19,3% -8,2% 

16A - COVA DA BEIRA -8,9% 6,3% -16,1% -25,0% -26,3% -20,6% -15,4% 

16B - OESTE -1,8% -26,2% -18,4% -40,4% 8,8% -34,7% -8,9% 

16C - MÉDIO TEJO -13,6% 24,6% -12,5% -6,0% 23,2% -35,8% -11,2% 

171 - GRANDE LISBOA -11,7% -33,9% -24,3% -5,3% 16,1% -37,2% -12,2% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL -19,0% -24,4% -15,1% -28,9% 5,2% -38,3% -11,9% 

181 - ALENTEJO LITORAL 3,1% 45,5% -2,9% 13,0% 2,3% -8,9% -4,7% 

182 - ALTO ALENTEJO -19,4% 36,0% -23,2% -25,3% 66,5% -44,3% -22,7% 

183 - ALENTEJO CENTRAL -27,6% -21,5% -15,6% -19,6% 66,0% -28,8% -10,2% 

184 - BAIXO ALENTEJO -23,3% 38,9% 0,8% -11,9% 68,0% -16,7% -17,7% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO 2,1% -32,9% -11,4% -14,4% 166,2% -41,0% -11,6% 

Soma -14,8% -18,5% -17,5% -12,8% 26,1% -31,4% -10,9% 

Nota:A - Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca; B - Indústrias Extrativas; C - Indústrias 
Transformadoras; D - Eletricidade, Gás, Vapor, Agua Quente e Fria e Ar Frio; E - Captação, Tratamento e 
Distribuição de Agua; Saneamento, Gestão de Resíduos e Despoluição; F – Construção; G - Comércio por 
Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos. 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Da análise do Quadro 4.1 é de salientar que o setor E (Distribuição de Agua) registou uma 

variação positiva no período 2007-2011, observando-se ganhos em muitas regiões NUT III. 

 

Quadro 4.1. Evolução do Pessoal ao Serviço, por Setores de Atividade e Sub-Região, entre 
2007-2011 (continuação) 

Nut III/ CAE Rev3 H I J K L M N 

111 - MINHO-LIMA  -21,2% -9,4% 0,7% 5,3% -11,9% 4,1% 85,2% 

112 - CÁVADO  -0,1% -2,7% 24,6% 4,2% -20,0% 12,3% -11,3% 

113 - AVE  6,6% -8,4% 39,3% -1,6% -23,3% 27,7% 36,3% 

114 - GRANDE PORTO  -4,6% -3,6% 12,0% -1,9% -14,5% 26,9% 6,7% 

115 - TÂMEGA  -7,1% -2,2% -4,0% 10,2% -25,4% 15,1% 18,5% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  -18,9% -8,8% -29,1% -8,9% -17,0% 8,1% -7,8% 

117 - DOURO  -23,2% -8,5% -23,1% -1,7% -21,3% 10,8% -35,9% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  -7,8% -7,1% -9,9% 4,5% -5,3% -10,8% -22,6% 

150 - ALGARVE -7,5% -16,4% -16,0% 0,5% -23,4% 1,1% -1,8% 

161 - BAIXO VOUGA 0,4% -12,5% 4,2% 2,5% -30,6% 11,3% 19,5% 

162 - BAIXO MONDEGO 0,1% -15,5% 16,1% -0,4% -20,9% 14,3% -27,1% 

163 - PINHAL LITORAL -1,6% -18,9% -2,0% 2,7% -37,4% -0,7% 17,6% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE -6,7% -10,7% -20,3% 9,0% -7,4% -2,2% -38,4% 

165 - DÃO-LAFÕES -4,1% -10,9% 22,2% 0,9% -34,0% 6,3% -12,8% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL -35,6% -21,1% 50,0% 12,5% -12,1% 17,5% -58,1% 
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167 - SERRA DA ESTRELA -11,6% -24,8% 775,0% -6,5% -58,3% 5,7% -33,9% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE -2,2% -16,5% -31,1% 0,6% -35,6% 15,2% -43,1% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL 0,5% -35,6% 131,4% -0,3% 15,3% -4,9% -44,7% 

16A - COVA DA BEIRA -12,0% -12,9% 56,2% -3,8% -31,0% 6,6% 5,9% 

16B - OESTE -10,2% -14,5% 26,2% 1,9% -35,4% 0,9% 3,4% 

16C - MÉDIO TEJO -4,5% -13,3% -6,2% -1,3% -24,8% 3,2% 4,8% 

171 - GRANDE LISBOA -5,0% -0,1% 8,7% 1,6% -18,1% 0,6% -12,9% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL -10,0% -18,7% 0,4% -6,0% -41,2% -5,0% -18,4% 

181 - ALENTEJO LITORAL 10,3% -1,8% -49,5% 8,1% -38,1% 26,8% 28,3% 

182 - ALTO ALENTEJO -18,9% -22,1% -18,5% -8,9% 25,2% -25,1% -11,1% 

183 - ALENTEJO CENTRAL -18,9% -16,2% 191,7% -4,8% -34,5% 7,4% -8,1% 

184 - BAIXO ALENTEJO -15,1% -13,6% -9,6% 1,7% -26,9% 12,1% -59,5% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO -22,6% -27,7% -10,9% 1,3% -51,2% 62,5% -44,4% 

Soma -6,3% -8,6% 9,7% 0,7% -22,7% 7,5% -7,3% 

H - Transportes e Armazenagem; I - Alojamento, Restauração e Similares; J - Atividades de Informação e 
de Comunicação; K - Atividades Financeiras e de Seguros; L - Atividades Imobiliárias; M - Atividades de 
Consultoria, Científicas, Técnicas e Similares; N - Atividades Administrativas e dos Serviços de Apoio. 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Segundo os dados do Quadro anterior e setores K (Atividades Financeiras e de Seguros) e M 

(Atividades de Consultoria e Científicas) registaram também ganhos positivos no período 2007-

2011. 

 

Quadro 4.1 Evolução do Pessoal ao Serviço, por Setores de Atividade e Sub-Região, entre 2007-

2011 (continuação) 

Nut III/ CAE Rev3 O P Q R S Total 

111 - MINHO-LIMA  -78,9% -45,8% 41,7% -12,4% -11,5% -12,9% 

112 - CÁVADO  -77,4% -18,8% 24,4% -8,7% 7,7% -13,3% 

113 - AVE  -76,5% -31,0% 12,5% 28,0% 23,4% -13,8% 

114 - GRANDE PORTO  -79,0% -15,3% 17,2% 12,3% 7,0% -8,8% 

115 - TÂMEGA  -74,9% -51,3% 21,0% -6,6% 9,9% -15,8% 

116 - ENTRE DOURO E VOUGA  -82,3% -53,1% 17,6% 14,2% 22,5% -12,0% 

117 - DOURO  -35,2% -70,7% 26,3% -4,2% 12,8% -11,8% 

118 - ALTO TRÁS-OS-MONTES  -76,6% -54,7% 35,1% 60,8% 49,7% -6,5% 

150 - ALGARVE -75,8% -36,8% 24,7% 11,6% -10,5% -19,1% 

161 - BAIXO VOUGA -47,7% -27,4% 20,8% -22,2% 10,2% -8,4% 

162 - BAIXO MONDEGO -82,7% -39,6% 34,5% -13,9% 39,4% -8,8% 

163 - PINHAL LITORAL -62,4% -38,7% 8,0% -7,0% 11,7% -13,2% 

164 - PINHAL INTERIOR NORTE -67,8% -20,7% 13,9% -38,1% -18,0% -12,6% 

165 - DÃO-LAFÕES -78,1% -61,9% 15,1% 10,6% 31,3% -9,2% 

166 - PINHAL INTERIOR SUL -40,2% -76,5% 34,9% 700,0% 0,0% -12,0% 

167 - SERRA DA ESTRELA -37,4% -44,0% 9,7% 36,7% 2,2% -16,2% 

168 - BEIRA INTERIOR NORTE -56,6% -61,6% 19,9% 58,3% -4,7% -14,3% 

169 - BEIRA INTERIOR SUL -31,4% -48,9% 36,4% 4,3% 17,5% -12,0% 
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16A - COVA DA BEIRA -72,8% -54,1% 5,1% 9,3% 15,9% -13,2% 

16B - OESTE -71,9% -23,2% 11,7% 19,8% -2,1% -13,7% 

16C - MÉDIO TEJO -30,7% -25,7% 37,9% 1,2% 10,5% -10,1% 

171 - GRANDE LISBOA -62,2% -1,8% 23,9% -2,8% 3,4% -9,4% 

172 - PENÍNSULA DE SETÚBAL -62,3% -7,1% 9,8% -3,6% -6,4% -16,0% 

181 - ALENTEJO LITORAL -70,8% -22,6% 4,6% -6,9% 32,5% -0,9% 

182 - ALTO ALENTEJO -62,0% 7,9% 8,9% -13,4% 21,8% -18,6% 

183 - ALENTEJO CENTRAL -59,4% -17,5% 17,2% 52,6% -4,6% -12,5% 

184 - BAIXO ALENTEJO -73,6% -33,6% 17,5% -40,8% 5,8% -12,8% 

185 - LEZÍRIA DO TEJO -65,0% -28,9% 24,7% 9,9% 4,1% -13,6% 

Soma -68,3% -24,1% 20,6% 3,6% 7,0% -11,6% 

O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória; P – Educação; Q - Atividades de Saúde 

Humana e Apoio Social; R - Atividades Artísticas, de Espetáculos, Desportivas e Recreativas; S - Outras 

Atividades de Serviços 

Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Ainda com base na analise do Quadro 4.1 constata-se que em termos de subsetores, o E 

(Captação, Tratamento e Distribuição de Agua; Saneamento, Gestão de Resíduos e 

Despoluição), K (Atividades Financeiras e de Seguros), M (Atividades de Consultoria, 

Científicas, Técnicas e Similares), Q (Atividades de Saúde Humana e Apoio Social), R (Atividades 

Artísticas, de Espetáculos, Desportivas e Recreativas e S (Outras Atividades de Serviços) 

apresentam ganhos de emprego no período entre 2007 a 2011. Todas as regiões NUT III 

registaram perdas de emprego: Algarve (-19,1%) e Alto Alentejo (-18,6%) apresentam as 

perdas mais elevadas; o Alentejo Litoral registou somente uma perda ligeira (-0,9%). 

 

4.2.2. Setores de atividade com potencial de criação de emprego 

 

A decisão de abertura de um novo posto de trabalho ou empregar alguém numa empresa é 

influenciada por múltiplas variáveis (e.g., expectativas da procura, evolução da política fiscal, 

etc.). Este ponto examina os dados contabilísticos do Sistema de Contas Integradas das 

Empresas (SCIE) do INE, nomeadamente, o VAB por trabalhador e o Resultado Líquido por 

trabalhador, constituindo assim uma primeira aproximação na identificação dos setores com 

potencial de criação de emprego. 

As limitações metodológicas decorrentes da agregação de contas dos balanços e 

demonstração de resultados de múltiplas empresas são bem conhecidas. Apesar disso, a 

análise da bondade desses indicadores pode ser importante: de facto, se se concluir pelo 

interesse dessa informação, as autoridades dispõem dos dados individualizados (as contas das 

empresas), informação do domínio público e que podem ser explorados com mais detalhe 

para a afinação das medidas julgadas pertinentes no apoio / incentivos ao emprego. Por outro 

lado, as empresas/empresários em nome individual entregam as contas no II trimestre do ano 

seguinte, sendo possível, portanto, um conhecimento muito atempado da realidade 

empresarial.  
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Do ponto de vista social, uma intervenção pública contra o desemprego pode ser justificada 

nas atividades com Valor Acrescentado Bruto (VAB) positivo, sendo necessário considerar os 

custos da intervenção (e.g., subsídio de emprego, isenção de contribuição para a Segurança 

Social) com os ganhos (o subsídio de desemprego, potencial perda de capital humano, custos 

sociais e pessoais do desemprego, etc.). Do ponto de vista empresarial, as atividades com 

Resultado Líquido positivo justificam uma expansão da atividade - a possível divergência entre 

estes dois indicadores em setores de atividade deriva, em grande parte, da estrutura 

financeira da empresa (o indicador REnd – rácio entre o total do passivo e o capital próprio). O 

Quadro seguinte apresenta os dados destes três indicadores para os anos 2007 (antes da crise) 

e 2011. 

 

Quadro 4. 2. Indicadores Económicos e Financeiros das Empresas 

Subclasse CAE Rev 3.0 2011 2007 

 VAB/pe
s € 

RL/pes 
€ 

REnd VAB/pes 
€ 

RL/pes € REnd 

Total 22.017 1.442 2,47 22.476 3.834 2,56 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e 
pesca 

10.097 2.679 1,38 10.629 3.924 1,60 

Agricultura, produção animal, caça e atividades 
dos serviços relacionados 

9.166 2.494 1,45 10.045 4.161 1,69 

Silvicultura e exploração florestal 13.553 4.224 0,82 12.426 5.301 0,89 

Pesca e aquicultura 13.269 2.581 1,63 12.724 1.390 2,55 

Indústrias extrativas 47.111 8.084 1,28 52.688 13.055 1,14 

Indústrias transformadoras 25.102 2.257 1,82 24.518 3.455 1,75 

Indústrias alimentares 21.624 532 1,67 22.003 2.278 1,78 

Indústria das bebidas 46.697 4.247 1,44 39.337 -1.336 1,86 

Indústria do tabaco 127.009 22.234 0,88 238.287 91.866 1,67 

Fabricação de têxteis 16.910 -1.189 1,81 16.075 -561 1,74 

Indústria do vestuário 11.224 -38 3,13 10.392 -22 3,22 

Indústria do couro e dos produtos do couro 14.694 815 2,16 13.077 437 2,52 

Indús. da madeira e da cortiça e suas obras, 
exceto mobiliário; Fab. de obras de cestaria e de 
espartaria 

19.584 -390 2,08 21.566 3.093 2,06 

Fabr. de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 74.097 35.402 0,92 71.598 30.779 1 

Impressão e reprodução de suportes gravados 25.939 -82 1,79 24.461 250 2,40 

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 
refinados e de aglomerados de combustíveis 

213.831 56.059 7,69 287.235 166.400 1,31 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 
sintéticas ou artificiais, exceto produtos 
farmacêuticos 

57.383 7.660 1,63 55.552 10.270 1,29 

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e 
de preparações farmacêuticas 

55.762 8.547 1,63 71.863 18.825 1,41 

Fab. de artigos de borracha e de matérias 
plásticas 

39.929 9.503 1,60 33.793 5.629 1,31 

Fab. de outros produtos minerais não metálicos 28.799 2.152 1,75 30.122 5.004 1,74 

Indústrias metalúrgicas de base 40.144 2.569 1,20 41.613 8.353 1,93 

Fabricação de produtos metálicos, exceto 
máquinas e equipamentos 

21.578 561 1,99 21.891 2.537 2,26 

Fabricação de equipamentos informáticos, 35.962 5.074 1,97 42.339 9.113 1,43 
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equipamento para comunicações e produtos 
eletrónicos e óticos 

Fabricação de equipamento elétrico 40.248 7.065 1,66 38.134 9.000 1,87 

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 27.929 2.556 1,42 29.775 4.603 1,61 

Fabricação de veículos automóveis, reboques, 
semi-reboques e componentes para veículos 
automóveis 

36.849 4.883 1,69 32.067 2.678 1,70 

Fabricação de outro equipamento de transporte 20.880 -5.790 -31,88 21.596 -734 5,54 

Fabrico de mobiliário e de colchões 12.786 -926 2,28 13.721 1.113 2,21 

Outras indústrias transformadoras 20.324 2.491 1,69 17.674 2.287 1,87 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas 
e equipamentos 

27.000 2.131 1,81 27.042 2.948 1,94 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 
frio 

423.917 187.689 3,01 317.787 113.560 2,39 

Captação, tratamento e distribuição de água; 
saneamento, gestão de resíduos e despoluição 

44.340 8.338 3,03 40.395 5.698 2,88 

Captação, tratamento e distribuição de água 51.784 7.414 2,52 44.022 3.743 2,58 

Recolha, drenagem e tratamento de águas 
residuais 

75.508 10.395 7,94 56.560 3.614 5,56 

Recolha, tratamento e eliminação de resíduos; 
valorização de materiais 

34.522 9.001 2,84 35.025 8.002 2,93 

Descontaminação e atividades similares 9.765 -7.132 0,76 29.586 -2.896 2,29 

Construção 18.471 -2.252 3,74 19.991 2.244 3,61 

Promoção imobiliária (desenvolvimento de 
projetos de edifícios); construção de edifícios 

15.652 -4.665 3,57 19.894 1.964 3,77 

Engenharia civil 29.917 -2.716 5,13 28.401 1.981 3,84 

Atividades especializadas de construção 16.601 1.264 2,47 16.257 2.838 2,46 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos 

19.369 897 2,28 20.592 3.085 2,45 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos 
automóveis e motociclos 

17.002 -802 2,44 19.436 2.161 2,66 

Comércio por grosso (inclui agentes), exceto de 
veículos automóveis e motociclos 

29.879 2.266 2,16 30.570 5.195 2,36 

Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos 

14.066 519 2,41 14.918 2.051 2,51 

Transportes e armazenagem 37.677 -1.330 8,35 37.839 910 5,07 

Transportes terrestres e transportes por 
oleodutos ou gasodutos 

21.630 -3.386 -7,74 22.356 -3.117 -
581,4

3 

Transportes por água 24.736 -12.229 33,14 39.659 1.360 2,51 

Transportes aéreos 78.536 7.925 5,11 91.865 14.973 6,60 

Armazenagem e atividades auxiliares dos 
transportes (inclui manuseamento) 

85.721 329 4,25 76.117 7.734 3 

Atividades postais e de courier 29.964 4.444 2,64 31.804 5.174 4,29 

Alojamento, restauração e similares 13.421 820 2,40 14.470 3.149 2,17 

Alojamento 20.532 -4.544 2,09 23.313 1.189 1,90 

Restauração e similares 11.679 2.134 3,66 12.355 3.618 2,91 

Atividades de informação e de comunicação 65.916 854 1,22 73.395 11.771 2,01 

Atividades de edição 35.490 -5.433 2,16 36.756 2.272 2,52 

Atividades cinematográficas, de vídeo, de 
produção de programas de televisão, de gravação 
de som e de edição de música 

26.710 -1.380 3,59 26.102 3.651 5,70 

Atividades de rádio e de televisão 94.011 11.788 2,81 81.381 20.408 1,37 
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Telecomunicações 203.163 -666 1,02 220.614 43.465 1,81 

Consultoria e programação informática e 
atividades relacionadas 

35.210 2.553 2,37 36.367 4.123 2,86 

Atividades dos serviços de informação 33.210 2.843 1,55 38.721 -1.674 1,70 

Atividades imobiliárias 32.678 -16.780 2,71 43.133 7.297 2,78 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 

22.226 2.607 1,65 22.240 7.353 2,13 

Atividades jurídicas e de contabilidade 19.324 8.026 1,56 18.701 8.902 1,40 

Atividades das sedes sociais e de consultoria para 
a gestão 

31.229 -4.038 1,29 31.838 7.057 1,88 

Atividades de arquitetura, de engenharia e 
técnicas afins; atividades de ensaios e de análises 
técnicas 

20.972 3.845 2,45 21.745 7.755 2,35 

Atividades de investigação científica e de 
desenvolvimento 

14.962 2.251 1,32 15.377 4.131 4,37 

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de 
opinião 

31.051 -786 3,87 30.707 4.317 5,19 

Outras atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares 

15.259 -6.964 1,63 15.837 2.978 2,21 

Atividades veterinárias 12.739 2.503 4,26 11.474 3.709 4,25 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 13.095 1.429 3,92 12.502 1.907 5,57 

Atividades de aluguer 79.477 -6.557 22,49 72.224 2.184 15,66 

Atividades de emprego 12.182 169 3,14 10.883 168 6,39 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros 
serviços de reservas e atividades relacionadas 

23.029 -649 3,20 24.847 1.650 4,28 

Atividades de investigação e segurança 15.687 416 2,35 15.091 420 3,04 

Atividades relacionadas com edifícios, plantação e 
manutenção de jardins 

7.892 131 3,45 7.616 374 4,10 

Atividades de serviços administrativos e de apoio 
prestados às empresas 

10.194 3.557 2,45 9.685 3.801 3,75 

Educação 8.607 2.151 2,19 8.665 2.193 3,09 

Atividades de saúde humana e apoio social 23.256 3.583 3,20 24.638 6.589 1,73 

Atividades de saúde humana 22.160 1.481 3,13 23.181 4.353 1,59 

Atividades de apoio social com alojamento 12.343 905 3,84 10.502 523 3,16 

Atividades de apoio social sem alojamento 60.194 54.536 5,77 70.835 62.661 -
30,13 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas 
e recreativas 

19.668 -1.315 2,90 20.899 4.308 3,26 

Atividades de teatro, de música, de dança e 
outras atividades artísticas e literárias 

6.184 4.115 1,01 7.271 5.403 2,84 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e 
outras atividades culturais 

20.325 -1.448 0,90 17.059 1.391 1,65 

Lotarias e outros jogos de aposta 88.376 2.817 0,99 90.895 6.555 1,69 

Atividades desportivas, de diversão e recreativas 24.009 -8.786 5,43 23.327 2.610 4,31 

Outras atividades de serviços 7.419 2.222 1,52 7.186 3.106 2,22 

VAB/pes – VAB da divisão por pessoal ao serviço (Euros); RL/pes – Resultado Líquido por pessoal ao 
serviço (Euros); REnd – rácio entre Total do passivo e Capital próprio. 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (subclasse CAE Rev3) 

 

Os setores com Resultado Líquido negativo apresentam, em geral, elevado nível de 

endividamento (caracterizado pelo total do passivo ser muito superior ao capital próprio). Nas 

atividades onde o VAB e RL são positivos, a própria empresa terá todo o interesse em expandir 
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a respetiva produção, i.e. aumentando o emprego. Por isso, parece ser razoável a adoção do 

critério de intervenção pública no combate ao desemprego nas atividades onde se observa um 

VAB positivo e RL negativo, tais como: 

 

Quadro 4. 3. Subsetores de Atividade com Potencial de Intervenção Pública, em 2011 

CAE Rev 3 VAB/p
es 

RL/pes PesS 
(n.) 

Fabricação de têxteis 16.910 -1.189 43.119 

Indústria do vestuário 11.224 -38 89.691 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto 
mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 

19.584 -390 32.608 

Impressão e reprodução de suportes gravados 25.939 -82 17.778 

Fabricação de outro equipamento de transporte 20.880 -5.790 4.206 

Fabrico de mobiliário e de colchões 12.786 -926 34.491 

Descontaminação e atividades similares 9.765 -7.132 71 

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de 
edifícios); construção de edifícios 

15.652 -4.665 193.25
3 

Engenharia civil 29.917 -2.716 70.772 

Comércio, manutenção e reparação, de veículos automóveis e 
motociclos 

17.002 -802 101.12
4 

Transportes e armazenagem 37.677 -1.330 162.07
1 

Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou 
gasodutos 

21.630 -3.386 104.49
6 

Transportes por água 24.736 -12.229 2.167 

Alojamento 20.532 -4.544 56.435 

Atividades de edição 35.490 -5.433 12.305 

Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de 
programas de televisão, de gravação de som e de edição de 
música 

26.710 -1.380 5.949 

Telecomunicações 203.16
3 

-666 13.975 

Atividades imobiliárias 32.678 -16.780 48.919 

Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão 31.229 -4.038 42.493 

Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião 31.051 -786 13.812 

Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 15.259 -6.964 18.036 

Atividades de aluguer 79.477 -6.557 11.351 

Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de 
reservas e atividades relacionadas 

23.029 -649 9.769 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 19.668 -1.315 44.377 

Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades 
culturais 

20.325 -1.448 1.168 

Atividades desportivas, de diversão e recreativas 24.009 -8.786 17.851 

VAB/pes – VAB da divisão por pessoal ao serviço (euros); RL/pes – Resultado Líquido por pessoal ao 
serviço (euros); PesS – Pessoal ao serviço (número). 
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas (subclasse CAE Rev3) 

 

Assim, se se tomar o exemplo das Indústria do Vestuário como da Impressão e Reprodução de 

Suportes Gravados, um pequeno subsídio poderia ser suficiente para incentivar as empresas a 

aumentarem a oferta de emprego embora seja necessário evitar a substituição de emprego 
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não subsidiado pelo subsidiado. Se se considerar um subsídio na ordem dos 300 Euros mês 

(4200 Euros/ano), poder-se-ia intervir num vasto leque de setores identificados no Quadro 4.3. 

Outro indicador importante para a política pública está relacionado com a performance das 

exportações. No contexto de elevado endividamento externo, a promoção das exportações 

constitui uma das prioridades da política económica. De acordo com os dados das Estatísticas 

do Comércio Internacional de Bens do INE, as regiões NUT III apresentam os seguintes valores: 

 

Quadro 4. 4. Intensidade Exportadora por Sub-Região, 2009-2012 

NUT III 2012 2011 2010 2009 

Milhões € %  %  %  

Portugal 45.259,5 24,75 21,56 18,81 

Continente 43.486,3 25,06 21,65 18,53 

Norte 16.799,4 32,53 28,76 25,12 

Minho-Lima 1.217,3 40,43 37,38 32,18 

Cávado 1.623,9 33,31 28,96 24,93 

Ave 3.879,.5 58,35 53,19 47,23 

Grande Porto 5.552,4 23,55 19,93 16,94 

Tâmega 1.594,2 29,14 25,72 22,21 

Entre Douro e Vouga 2.522,4 64,37 61,40 60,11 

Douro 75,0 2,68 2,48 2,69 

Alto Trás-os-Montes 334,6 16,20 12,23 7,05 

Centro 8.591,8 25,18 24,46 20,62 

Baixo Vouga 3.081,8 47,86 44,10 38,16 

Baixo Mondego 786,1 16,87 23,14 19,79 

Pinhal Litoral 1.181,9 23,96 22,23 18,77 

Pinhal Interior Norte 270,4 16,93 14,16 11,17 

Dão-Lafões 1.102,8 34,02 32,01 28,79 

Pinhal Interior Sul 34,9 6,81 5,95 5,91 

Serra da Estrela 24,6 5,05 4,75 3,42 

Beira Interior Norte 196,6 17,99 14,45 10,56 

Beira Interior Sul 133,6 9,45 11,58 9,21 

Cova da Beira 211,9 19,87 17,10 15,48 

Oeste 920,4 17,32 15,15 12,87 

Médio Tejo 646,7 19,08 19,08 12,29 

Lisboa 15.215,6 22,19 17,35 14,98 

Grande Lisboa 10.721,0 16,79 14,04 12,26 

Península de Setúbal 4.494,6 54,17 36,95 31,18 

Alentejo 2.737,7 23,62 20,14 15,74 

Alentejo Litoral 594,0 39,25 27,52 20 

Alto Alentejo 409,4 11,30 45,49 10,46 

Alentejo Central 450,6 18,59 7,06 14,12 

Baixo Alentejo 535,3 27,01 20,39 17,98 

Lezíria do Tejo 748,3 20,45 12,87 15,57 

Algarve 141,8 1,81 1,78 1,26 
Nota: Intensidade exportadora =Exportações de Bens/ PIB*100 

Fonte: INE, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens 
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As Sub-regiões do Ave, Minho-Lima, Entre Douro e Vouga, Baixo Vouga e Península de Setúbal 

apresentam elevada intensidade de exportação bem como elevado valor das exportações em 

2012. 

O aumento do volume de exportações pode originar maior volume de despesas em I&D e 

permitir gerar emprego. Com efeito um estudo relativo às exportações e inovação - Gomes e 

Faustino (2011)29 – mostra que o aumento das exportações das PME leva ao aumento da 

despesa em I&D. O estudo analisou os principais fatores explicativos das exportações e da 

despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) das PME e das grandes empresas a operar 

em Portugal, para o período 2004-2008. A amostra era constituída por 200 PME e por 30 

grandes empresas exportadoras e o estudo utilizou os dados de painel e os estimadores de 

efeitos fixos e efeitos aleatórios para estimar os efeitos sobre as exportações e sobre a 

despesa em I&D. 

 

4.3. ANÁLISE DO EMPREGO EM CADA SUB-REGIÃO 

As perspetivas e situação do emprego em cada região e sub-região dependem naturalmente 

do tecido económico e do seu comportamento, nomeadamente tomando como ponto de 

partida a sua evolução entre 2007 e 2011. Assim, e tendo em atenção os principais setores em 

termos de empregabilidade de jovens observa-se, ao nível do Continente, as seguintes 

variações de emprego. 

 

Gráfico 4.1. Variação do Emprego entre 2007 e 2011, por Setor de Atividade, segundo o Género 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Foi o setor das Industrias Transformadoras aquele onde se verificou maior perda de emprego 

para as mulheres e o setor da construção para os homens. 

O Gráfico seguinte apresenta claramente esta situação. 

                                                           
29

 Ana Rita Gomes e Horácio Crespo Faustino, 2011, Inovação e Exportação nas PMEs e nas Grandes 
Empresas: Principais determinantes, ISEG, UTL, WP 02/2011/DE/SOCIUS 
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Gráfico 4.2. Percentagem das Perdas de Emprego entre 2007 e 2011, por Atividades, por 

Género 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

De acordo com a metodologia anteriormente indicada apresenta-se a seguir a caracterização 

em cada subregião. Deve reforçar-se a situação de diferenças significativas entre a maior parte 

dos NUT III, mesmo quando pertencem à mesma região. 

Em termos genéricos pode-se afirmar que são, em todas as sub-regiões, os setores tradicionais 

que mais empregam, e que mais originam desemprego. Contudo, a importância dos setores de 

atividade e suas potencialidades são diferentes consoante se esteja numa Sub-região da 

Região Norte ou numa Sub-região do Alentejo. 

Nesta perspetiva é conveniente efetuar-se uma análise sub-regional para cada região. 

 

4.3.1. Região Norte  

 

Integram esta Região, 8 sub-regiões que apresentam uma diversidade significativa consoante 

mais se localizam em território litoral ou em território interior. Globalmente entre 2007 e 2011 

observou-se uma situação de redução significativa de emprego jovem, motivada pela grande 

quebra de emprego nos setores tradicionais, promotores de emprego como seja a Construção 

Civil e o Comércio. Em geral, os setores criadores de emprego são normalmente os setores 

mais ligados a atividades de serviços de apoio mas com dimensão muito pequena. De realçar a 

importância que assume o setor de Saúde Humana e Apoio Social refletindo a situação de 

envelhecimento existente da população. 

 

4.3.1.1. Minho-Lima  
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Trata-se de uma Sub-região em que o setor do Comércio representa 23,6% do emprego total 

jovem existente. Contudo, o setor de atividade que emprega mais jovens é o setor de 

Alojamento e Restauração. Merecem também realce como setores empregadores de jovens os 

Serviços de Apoio Administrativo (12,7%), Comércio (11,6%) e Industrias Transformadoras 

(10,7%). 

As Industrias Transformadoras foi o setor que em 2011 apresentou maior volume de vendas, o 

que está correlacionado com o fator de o Minho-Lima ter tido uma intensidade exportadora 

em 2011 de 40,43%. Nesta atividade, são os Têxteis o setor com mais emprego (3818 pessoas 

ao serviço, em 2011) logo seguido da Fabricação de Produtos Metálicos (2254). Ao mesmo 

tempo outro setor de forte dimensão de emprego, o setor de Fabricação de Vestuário 

apresentou para aquele ano resultados líquidos negativos. 

De notar que se verificou entre 2007 e 2011 uma redução de cerca de 3000 postos de trabalho 

ocupados por jovens, dos quais cerca de 1200 eram das Industrias Transformadoras. 

 

Gráfico 4.3. Emprego Jovem, em 2011 e Variação 2007-2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
 

De salientar que o peso do emprego jovem com habilitações iguais ou superiores ao ensino 

secundário era nas Industrias Transformadoras de 39,6% sendo maior no Comércio com 56,7%. 
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Gráfico 4.4. Pesos do Emprego com Habilitações Superiores ao Ensino Básico e do Emprego 

Jovem por Setores de Atividade 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

De salientar que os setores de atividade em que o peso dos jovens com habilitações acima ou 

igual ao ISCED 4 é maior, o peso do emprego jovem é menor e são igualmente setores com 

pouco volume de emprego. 

A Sub-região do Minho-Lima apresentava em 2011 uma intensidade exportadora de 40.13% 

valor muito superior à média nacional (27,45%) ao mesmo tempo que se verificou representar 

o volume de vendas das Indústrias Transformadoras 37,4% do total de atividades. Sendo as 

Industrias Transformadoras o setor responsável pelo maior volume de exportações, de realçar 

a importância no emprego que assumem os setores Têxteis, Produtos Metálicos, Fabricação de 

Vestuário e Alimentares. 

 

4.3.1.2. Cávado 

Esta Sub-região é caracterizada por serem as Industrias Transformadoras o setor que 

empregava em 2011 mais jovens, cerca de 3265, seguindo-se o Comércio com 2608 jovens e a 

Construção com 1730. Estes três setores representavam 71,5% do emprego jovem. Se 

considerar ainda o setor de Alojamento e Restauração essa percentagem sobe para mais de 

80%.  

Se considerarmos uma análise em termos de setor com mais peso de jovens, verifica-se ser o 

setor do Alojamento e Restauração aquele que apresenta maior peso de emprego jovem 

(14,8%), seguindo-se os Serviços Administrativos e de Apoio com 14,3%. Contudo, se o 

primeiro destes setores empregava em 2011, 926 jovens, o segundo setor empregava apenas 

89 jovens. 

Entre 2007 e 2011 observou-se uma redução de 5541 postos de trabalho ocupados por jovens, 

tendo pelo contrário os setores que registaram aumento (Eletricidade, Gás e Agua, Captação 
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Tratamento e Distribuição, Atividades de Informação e Comunicação, Serviços Administrativos 

e de Apoio, Serviços de Saúde Humana e Apoio Social) apresentaram um crescimento de 237 

postos de trabalho. De notar que o setor onde se verificou maior redução de emprego jovem 

foi o das Industrias Transformadoras com 2227 postos de trabalho, seguido da Construção com 

2065. 

Por outro lado, salienta-se o aumento da intensidade exportadora que passou de cerca de 

24,9% em 2009 para 33,3% em 2011 o que aponta para uma maior dinamização das Industrias 

Transformadoras onde contudo setores como as Indústria Alimentares, os Têxteis, Fabricação 

de Pasta de Papel, Fabricação de Veículos e Fabricação de Mobiliário e Colchões apresentarem 

resultados líquidos negativos, a par da Construção Civil.  

É de salientar a importância significativa que nas Indústrias Transformadoras assume como 

setor empregador as Indústrias de Vestuário. 

 

Gráfico 4.5. Emprego Jovem em 2011 e Variação 2007-2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Os jovens que se encontram a trabalhar nos setores com mais volume de emprego, têm em 

geral habilitações baixas, nomeadamente nas Industrias Transformadoras em que 68,4% têm 

habilitações inferiores ao ensino secundário.  
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Gráfico 4.6. Pesos do Emprego com Habilitações Superiores ao Ensino Básico e do Emprego 
Jovem por Setores de Atividade 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

 

As Indústrias Transformadoras têm um número muito reduzido de pessoas com mais de 60 

anos a trabalhar (apenas 1,7%), não sendo por isso de admitir potencialidades de grande 

entrada de jovens por substituição de pessoas mais idosas. Como foi dito a Fabricação de 

Vestuário é predominante no emprego existindo neste setor em 2011, 1047 estabelecimentos, 

ou seja, representando cerca de 48% do total de estabelecimentos existentes.  

 

4.3.1.3. Ave 

 

Em 2011, esta Sub-região apresentava 14297 postos de trabalho ocupados por jovens de 

idades compreendidas entre 15 e 24 anos, pertencendo 47% às Indústrias Transformadoras 

onde os setores de Industrias Têxteis e Fabricação de Vestuário representavam em termos de 

emprego cerca de 60% do total. 

Contudo os setores com maior peso de emprego jovem eram os de Serviços Administrativos e 

de Apoio (19,6%) e Alojamento e Restauração (16,3%), sendo os estabelecimentos existentes, 

em todos os setores, de pequena dimensão (1 a 9 trabalhadores). 

Entre 2007 e 2011 verificou-se uma perda de 20895 postos de trabalho de jovens, ou seja, 

verificou-se uma redução de 31,5% sendo responsáveis principais por esta perda de emprego 

os setores das Indústrias Transformadoras, Construção e Comércio. 

Note.se que o setor de atividade de maior empregabilidade nesta região – as Industria Têxteis 

- apresentou em 2011 resultados líquidos negativos, ao mesmo tempo que se verificavam 

resultados líquidos muito baixos na Fabricação de Vestuário que é o segundo setor com mais 
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emprego. Numa linha mais positiva, apresentando resultados líquidos positivos e de dimensão 

significativa encontra-se a Fabricação de Artigos de Couro e a Fabricação de Produtos 

Metálicos. Estes setores apresentam um contributo significativo para o aumento da 

intensidade exportadora verificado nos 3 últimos anos (2009 – 2011). 

 

Gráfico 4.7. Emprego Jovem em 2011 e sua Variação em relação a 2007 por Setores de 

Atividade 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Se se analisar o peso do emprego jovem e do emprego sénior, observa-se que em geral o 

emprego jovem é sempre superior ao sénior, sendo mais jovens os setores de Serviços 

Administrativos e de Apoio, Industrias de Alojamento e Restauração e Atividades Recreativas e 

de Espetáculo, enquanto os setores de Eletricidade e de Atividades Imobiliárias apresenta 

maior peso de emprego sénior. 

 

Gráfico 4.8. Pesos do Emprego Jovem (15-24 anos) e do Emprego Sénior (60 e mais anos) em 2011 

 
 Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Por outro lado Deve notar-se que entre os setores com maior peso de emprego jovem 

sobressai os Serviços Administrativos e de Apoio e o setor de Alojamento e Restauração onde 

o peso de jovens com habilitações superiores ao ensino básico já merece algum realce. 

 

Gráfico 4.9. Peso do emprego com habilitações superiores ao ensino básico e peso do emprego 

Jovem por setores de atividade 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

O Vale do Ave é a segunda Sub-região com maior intensidade exportadora que em 2011 

representava 58,35% do PIB tendo tido entre 2009 e 2011 um aumento de mais de 8 pontos. 

São as Industrias de Vestuário e Têxteis as grandes responsáveis por tal situação, não obstante 

os resultados líquidos deste último setor terem sido negativos em 2011. 

 

4.3.1.4. Grande Porto 

As características económicas de uma área metropolitana, como é o caso do Grande Porto, 

estão bem expressas quando se observa a estrutura setorial do emprego, onde o setor 

terciário assume realce significativo na empregabilidade dos jovens. O setor de Comércio é 

aquele em que o volume de emprego jovem é maior (9259 postos de trabalho representando 

30% do total) seguido das Atividades Administrativas e de Serviços de Apoio (5687 postos de 

trabalho). Também com peso significativo do setor terciário estão os setores de Alojamento e 

Restauração, Serviços de Saúde Humana e Apoio Social e Atividades de Consultoria que em 

conjunto empregam cerca de 6600 jovens. Por outro lado, as Industrias Transformadoras 

empregam cerca de 4400 jovens com realce para as Indústrias Alimentares e de Produtos 

Metálicos. 
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Gráfico 4. 10. Estrutura de Emprego Jovem por Setor de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Deve salientar-se que o peso dos jovens é maior no Alojamentos e Restauração onde mais de 

15% dos postos de trabalho são ocupados por jovens seguindo-se o setor Administrativo e 

Serviços de Apoio com 12,8% de emprego jovem. 

 

Gráfico 4. 11. Peso do Emprego Jovem por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

 

Entre 2007 e 2011 observou-se uma redução de cerca de 13700 empregos ocupados por 

jovens com perdas de 4397 empregos nas Industrias Transformadoras, de 3373 empregos no 

Comércio e de 1910 na Construção. Apenas o setor de Atividades de Consultoria não registou 

perdas de emprego entre aqueles dois anos. 
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Gráfico 4. 12. Percentagem de Variação Emprego Jovem, 2007 -2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

De salientar o baixo nível de habilitações dos setores primários e secundários (ver anexos).   

O Grande Porto, não obstante ter aumentado a intensidade exportadora entre 2009 e 2011, 

esta mantem-se inferior à media nacional, tendo resultados líquidos negativos nos setores 

exportadores como Têxteis, Madeira, Fabricação de Pasta de Papel, Fabricação de Veículos e 

Fabricação de Mobiliário, para além do setor de Comércio. 

O Grande Porto apresenta uma intensidade exportadora baixa (23,55%), abaixo da média 

nacional atendendo que predomina o setor terciário, nomeadamente o Comércio em que o 

volume de vendas representa 36,6% do total, não obstante ter apresentado em 2011 

resultados líquidos negativos. 

 

4.3.1.5. Tâmega 

Em Outubro de 2011 existiam nesta Sub-região cerca de 15,7 milhares de jovens a trabalhar 

correspondendo a 48% a trabalhar nas Industrias Transformadoras, 19,2% a trabalhar na 

Construção, e 17,5% no Comércio. Isto significa que os restantes setores representavam 15,3% 

do emprego de jovens. 

Ente 2007 e 2011, verificou-se uma redução de cerca de 3,6 milhares de empregos jovens, com 

a variação que a seguir se apresenta: 
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Gráfico 4. 13. Emprego Jovem em 2007 e 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Deve salientar-se a grande redução de emprego jovem nos setores das Industrias 

Transformadoras e Construção. Por outro lado, só o setor de Atividades Administrativas e 

Serviços de Apoio registou uma ligeira subida de emprego. A quebra de emprego registado nas 

Indústrias Transformadoras teve como uma das principais razões a quebra verificada na 

Industria de Vestuário que tem apresentado resultados líquidos negativos e um VAB/pessoa ao 

serviço relativamente baixo. 

Em termos setoriais, o setor de atividade que apresenta maior peso de emprego jovem é o de 

Alojamento e Restauração, que estão intimamente ligados ao Turismo e aos setores de outras 

atividades de serviços que tem contudo fraca empregabilidade. São ainda de assinalar o peso 

do emprego jovem no setor do Comércio, Apoio Administrativo e Industrias Transformadoras. 

Em termos de peso de habilitações iguais ou superiores ao ISCED 4, por setores de atividade, a 

situação é a seguinte: 
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Gráfico 4. 14. Peso do Emprego com Habilitações Iguais ou Superior ao Secundário por 

Atividades, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

Conforme se pode constatar são os setores com menor empregabilidade que apresentam 

maior nível habilitacional e os com maior empregabilidade os que têm menor nível 

habilitacional. 

Em 2011, o peso das exportações no PIB foi de 29,14%, sendo os setores do Calçado e do 

Vestuário os que nesta Sub-região têm maior número de estabelecimentos respetivamente 

617 e 546. Deve contudo salientar-se ter em 2011 a Fabricação de Vestuário apresentando 

resultados líquidos negativos. 

 

4.3.1.6. Entre Douro e Vouga 

A Sub-região Entre Douro e Vouga apresenta um volume de emprego, em 2011, de 86800 

empregos, valor que correspondeu a uma redução em relação a 2007 de 10,2%. 

No mesmo período o emprego jovem passou de 10737 para 7284, ou seja, uma redução de 

32,1% com um ritmo de redução 3 vezes superior ao total do emprego. 

A maior parte do emprego jovem encontrava-se nos setores das Industrias Transformadoras e 

do Comércio. 
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Gráfico 4. 15. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

De notar o enorme peso das Industrias Transformadoras, cujo setor de Indústrias de Couro 

representa quase 30% do total. Como segundo setor com maior emprego nas Industrias 

Transformadoras salienta-se o da Fabricação de Produtos Metálicos.  

Por outro lado, deve referir-se que a perda de emprego jovem verificado entre 2007 e 2011 

teve como principais setores que contribuíram para tal, as Indústrias Transformadoras, a 

Construção e o Comércio que perderam globalmente, aproximadamente 2800 postos de 

trabalho. 

Setorialmente, a atividade com maior peso de jovens foi o setor de Atividades Administrativas 

e Serviços de Apoio com 20,5% de emprego jovem conforme se constata pelo Gráfico que a 

seguir se apresenta. Por outro lado, registe-se o fraco peso do emprego jovem nas Indústrias 

Transformadoras (7,5%) 

 

Gráfico 4. 16. Peso do Emprego Jovem e do Emprego com Habilitações Superiores ou Iguais ao 

ISCED 4, por Setor de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Deve salientar-se conforme se constata pelo Gráfico 4.16 que os setores com maior peso do 

emprego jovem são os que apresentam, em geral, menor nível de habilitações. 

As exportações foram responsáveis, nesta Sub-região por 64,37% do PIB, valor mais elevado de 

todo o país, com um volume de vendas, em 2011, de cerca de 4.374 950 de Euros , sendo a 

Industria de Calçado a mais importante atividade da região,  conforme o número de 

estabelecimentos existentes e o volume de emprego. 

 

4.3.1.7. Douro 

Trabalhavam no Douro, em Outubro de 2011, 35648 pessoas das quais 7,6% era jovem. 

Tambem, entre 2007 e 2011, se observou uma redução de 12,5% do emprego total sendo a 

redução do emprego jovem de 34,7%. 

Com maior volume de emprego jovem salientava-se o setor do Comércio, seguido da 

Construção e Industrias  Transformadoras .  

 

Gráfico 4. 17. Distribuição Setorial do Emprego Jovem, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

De salientar algum significado que assume o emprego jovem na Agricultura que representa 

quase 9% do emprego e, por outro lado, a menor importância das industrias Transformadoras 

em relação a outras sub-regiões da Região Norte. 

Note-se ser o setor de Alojamento e Restauração o que tem maior peso do emprego jovem 

com 17,2%. 

Por outro lado, considerando as habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário 

verifica-se a seguinte situação: 
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Gráfico 4. 18. Percentagem de Jovens com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário por 

Atividades Económicas, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

Os setores que apresentam maior nível de habilitações são os de Eletricidade, Atividades de 

Informação e Comunicação, Atividades Financeiras e de Seguros, Atividades de Educação e 

Atividades de Consultoria que em conjunto representam 2% do emprego jovem. 

Por outro lado, são os setores com maior volume de emprego que apresentam emprego 

menos qualificado. 

O Douro é a Sub-região em que o peso das exportações no PIB é mais pequeno (2,68%) 

apresentando mesmo uma redução em relação a 2009. Apenas nas Industrias 

Transformadoras, as Alimentares têm algum significado, sendo contudo o número de 

estabelecimentos existentes muito reduzido e apresentando resultados líquidos negativos em 

2011. 

 

4.3.1.8. Alto Trás-Os-Montes  

Existiam em Outubro de 2011, 228 empregos jovens nesta Sub-região que representavam 

cerca de 7,5% do emprego existente naquela data. 

Entre 2007 e 2011, observou-se uma redução de 6,5% no total de postos de trabalho 

existentes tendo durante o mesmo período o emprego jovem reduzido de 23,5%. 

A maior parte do emprego jovem encontra-se no setor do Comércio com 657 postos de 

trabalho, seguindo-se a Construção com 574 postos de trabalho, conforme se pode verificar 

pelo Gráfico 4.19. 
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Conforme se observa pelo referido Gráfico são os seguintes os setores que para além dos dois 

já referidos têm alguma importância no emprego jovem: Industrias Transformadoras, 

Alojamento e Restauração e Saúde Humana e Apoio Social. 

 

Gráfico 4. 19. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

De registar conforme o Gráfico 4.20 apresenta que a redução de maior número de postos de 

trabalho jovem ocorreu no setor do Comércio. 

 

Gráfico 4. 20. Distribuição da Redução de Postos de Trabalho, 2007-2011, por Atividades 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Por outro lado, os setores de Transportes e Armazenagem, Construção, Saúde Humana e 

Apoio Social e Atividades Artísticas criaram emprego neste mesmo período num total de 119 

postos de trabalho dos quais 57% no setor de Serviços de Saúde e Apoio Social.   

 

Em 2009, o peso das exportações no PIB era de 7,05%. Dois anos depois o valor passou para 

16,20%, isto é, mais do que duplicou. Este facto deve-se ao peso das Industrias Madeira, 

Alimentares, Produtos Metálicos e Fabricação de Veículos, setores que apresentaram em 2011 

resultados líquidos positivos contrariamente a todos os outros setores das Industrias 

Transformadoras   

 

4.3.2. Região Centro  

A Região Centro integra 10 Sub-regiões com nítida separação entre as que se situam mais no 

litoral e as que se situam no interior. Globalmente apresenta características com uma 

população envelhecida, com predomínio das microempresas e com taxas de desemprego em 

geral mais baixas que as restantes regiões do país. 

 

4.3.2.1. Baixo Vouga 

Apresenta uma população empregada de 113643, em Outubro de 2011, segundo os Quadros 

de Pessoal. Esta população que trabalhava nos estabelecimentos da Sub-região apresentava, 

em relação a 2007, um decréscimo de 10367 postos de trabalho ou seja uma redução de 8,4%. 

Por outro lado, o emprego de jovens era, em 2011, de 9 324 tendo tido um decréscimo em 

relação a 2007 de 28,1%. 

O emprego jovem no Baixo Vouga distribuía-se setorialmente do seguinte modo: 

Gráfico 4. 21. Distribuição do Emprego Jovem por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  
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Pelo Gráfico acima apresentado pode observar-se ser o setor das Industrias Transformadoras 

aquele que apresenta maior volume de emprego jovem (37%) seguindo-se o setor do 

Comércio com 24%. São os setores de Fabricação de Produtos Minerais não Metálicos e de 

Fabricação de Produtos Metálicos, as atividades que dentro das transformadoras são 

responsáveis por maior volume de emprego. 

Por outro lado, o peso do emprego jovem oscila entre 0,9% nas Industrias Extrativas e 23,2% 

nas Atividades Administrativas e de Apoio às Empresas. 

 

Gráfico 4. 22. Peso do Emprego Jovem por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

No que se refere ao desaparecimento de postos de trabalho entre 2007 e 2011, foram os 

setores das Industrias Transformadoras (-2005 empregos), Construção (-445), Comércio (-934), 

Alojamento e Restauração (-177), Atividades Administrativas e de Apoio às Empresas (-250) os 

que maiores reduções de emprego apresentaram, não existindo, por outro lado, qualquer 

setor que tenha tido um aumento significativo de emprego. 

O nível habilitacional dos jovens em termos setoriais apresenta os seguintes valores: 
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Gráfico 4. 23. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 
por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

As habilitações dos jovens que trabalham no setor primário ou secundário são em geral muito 

mais baixas das dos jovens que trabalham no setor terciário. 

 

O Baixo-Vouga é a Sub-região da Região Centro que apresentava em 2011 maior intensidade 

exportadora (47,86%). Derivado de um setor transformador muito dinâmico onde se salientam 

a Fabricação de Produtos Metálicos, a Fabricação de Maquinas e outros Equipamentos, a 

Fabricação de Equipamentos Elétricos e as Industrias Alimentares 

 

4.3.2.2. Baixo Mondego 

O total do volume de emprego, entre Outubro de 2007 e Outubro de 2011, passou de 87 763 

para 80 006, ou seja, sofreu uma redução de 8,8%. 

Durante esse período, também o emprego dos jovens passou de 8 070 para 5313 tendo 

portanto tido uma redução de 34,2%. Isto originou que o peso do emprego jovem que em 

2007 era de 9,2%, fosse em 2011 de 6,6%. 

Setorialmente, em 2011,o emprego jovem apresentava a seguinte distribuição: 
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Gráfico 4. 24. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

Constata-se ser o setor do Comércio aquele que apresenta maior volume de emprego, sendo 

igualmente de salientar o emprego nas Industrias Transformadoras (Industrias Alimentares, 

Fabricação de Pasta de Papel, de Cartão e Fabricação de Outros Produtos Minerais não 

Metálicos), Alojamento e Restauração, Atividades Administrativas, Construção e Saúde 

Humana e Apoio Social). 

Por outro lado, o setor de Alojamento e Restauração mostra ser aquele que apresenta o maior 

peso do emprego jovem (14,4%), devendo-se também notar o peso dos jovens nas Atividades 

Artísticas (10,5%). 

Em termos de setores de atividade geradores de desemprego a distribuição do emprego 

extinto foi a seguinte: 

 

Gráfico 4. 25. Diminuição de Emprego Jovem, 2007 – 2011, por Setores de Atividade 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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De salientar que o Comércio foi responsável pela redução de 36% do emprego. Por outro lado, 

apenas o setor da Agricultura (+50 postos de trabalho) e Electricidade (+17 postos de trabalho) 

criaram emprego. 

Em geral, o emprego jovem, nomeadamente nos setores com maior emprego tem um nível de 

habilitações igual ou superior ao secundário, baixo mas, de qualquer modo superior ao que se 

verifica em muitas outras sub-regiões (ver Anexos). 

As indústrias de Fabricação de Pasta de Papel e de Cartão tiveram em 2011 resultados líquidos 

significativos, com valores muito mais elevados que em qualquer outro setor de atividade, ao 

mesmo tempo que se verificou, entre 2009 e 2011, uma significativa diminuição da 

intensidade exportadora que passou de um valor superior à média nacional, em 2009, para um 

valor abaixo dessa média, em 2011. 

 

4.3.2.3. Pinhal Litoral 

Esta Sub-região apresenta um total de emprego, em 2011, de 83 265 postos de trabalho dos 

quais 6365 eram ocupados por jovens. 

Esta situação reflecte uma diminuição de emprego em relação a 2007, em que se verificavam 

95 527 empregos sendo ocupados por jovens 9 245. Assim, observa-se que o peso do emprego 

jovem passou de 10,3% para 7,6%. 

O emprego jovem que se distribuía setorialmente conforme o Gráfico 4.26 era mais relevante 

no setor de Comércio, Industrias Transformadoras e Atividades Administrativas e Serviços de 

Apoio. Ainda com alguma saliência no emprego encontram-se a Construção, Alojamento e 

Restauração e Saúde Humana e Apoio Social. 

 

Gráfico 4. 26. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Setorialmente, o peso do emprego jovem apresentava a distribuição constante do Gráfico 

4.27, sendo de realçar a importância dos setores de Alojamento e Restauração e Atividades 

Administrativas e Serviços de Apoio. 

 

Gráfico 4. 27. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Entre 2007 e 2011, verificou-se a seguinte variação de emprego jovem: 

 

Gráfico 4. 28. Variação do Emprego Jovem, 2007-2011, por Setores de Atividade 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

A generalidade dos setores apresentou diminuição de emprego, nomeadamente as Industrias 

Transformadoras, Construção, Comércio e Alojamento e Restauração. 
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Se se analisar as habilitações escolares médias em cada setor de atividade verifica-se a 

seguinte situação: 

 

Gráfico 4. 29. Peso dos Jovens com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, por 
Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

De salientar serem, os setores de serviços os que apresentam maior peso de emprego com 

habilitações iguais ou superiores ao secundário e os setores de Industrias Extrativas, 

Agricultura e Captação de Agua os que apresentam menores valores. 

  

Em geral, todos os setores de atividade apresentam maior peso da população idosa, ao mesmo 

tempo que a intensidade exportadora se encontra praticamente todos os anos com valores 

idênticos á média nacional. Como grandes setores de empregabilidade nas Indústrias 

Transformadoras salientam-se a Fabricação de Produtos Metálicos, de Minerais não Metálicos 

e de Artigos de Borracha. 

 

4.3.2.4. Pinhal Interior Norte 

Cerca de 22 250 pessoas trabalhavam em Outubro de 2011 no Pinhal Interior Norte. Destes 

2041 eram jovens com idades compreendidas entre os 15 e 24 anos, existindo um peso do 

emprego jovem de 9,2% do total. 

Em 2007, o emprego total era de 30 020 dos quais eram ocupados por jovens 2899, 

representando cerca de 9,7% do total. 
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Observa-se assim que o volume de emprego total e o de jovens diminuiu entre aqueles anos 

mas manteve-se praticamente estável o peso do emprego jovem no emprego total. 

Setorialmente, em 2011, o emprego jovem distribuía-se do seguinte modo: 

 

Gráfico 4. 30. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

As Industrias Transformadoras representavam cerca de 37% do emprego jovem com saliência 

para as Industrias Alimentares, Vestuário e Fabricação de Mobiliário, absorvendo o setor do 

Comércio 21% do emprego jovem. 

Estes setores de atividade, nomeadamente os com maior volume de emprego apresentavam o 

seguinte peso do emprego jovem. 

 

Gráfico 4. 31. Peso do Emprego Jovem nos Principais Setores de Atividade e Nível de 
Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Constata-se ser o setor do Alojamento e Restauração que tem maior peso do emprego jovem. 

Em termos de nível habilitacional é o setor de Transportes seguido dos Serviços de Saúde 

Humana e Apoio Social os que têm valores mais elevados  

 

De salientar que em 2011, nas Industrias Transformadoras, os setores de Têxteis, Fabricação 

de Mobiliário e outras Industrias Transformadoras apresentaram resultados líquidos negativos, 

sendo a intensidade exportadora relativamente reduzida e abaixo da média nacional.  

 

4.3.2.5. Dão-Lafões 

Trata-se de uma região que entre 2007 e 2011 perdeu 6000 postos de trabalho 

correspondentes a menos 6% de emprego. A população empregada jovem, igualmente perdeu 

2158 postos de trabalho correspondentes a menos 27,4% do emprego. 

A estrutura setorial do emprego jovem era em 2011 a seguinte: 

 

Gráfico 4. 32. Distribuição Setorial do Emprego Jovem, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

  

Note-se que os setores das Transformadoras, Comércio e Construção representavam quase 

70% do emprego jovem. 
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Gráfico 4. 33. Peso do Emprego Jovem nos Principais Setores de Atividade e Nível 

Habilitacional Superior ou igual ao Secundário, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

O setor com maior peso das habilitações iguais ou superiores ao secundário, Serviços de Saúde 

Humana e Apoio Social é aquele que apresenta menor peso de emprego jovem. Contudo o 

setor dos Serviços Administrativos e Apoio a Empresas que tem maior peso de emprego jovem, 

é o segundo setor com nível habilitacional mais elevado. 

 Em termos de perdas de emprego deve salientar-se os seguintes setores:  

Transformadoras (855 postos de trabalho), Comércio (524), Construção (258) e Alojamento e 

Restauração (112). 

O setor de Serviços Administrativos e Apoio a Empresas teve um crescimento de 66 postos de 

trabalho, entre 2007 e 2011. 

 

Esta região, apresenta os setores das Industrias Transformadoras de Bebidas, Vestuário, 

Fabricação de Pasta de Papel, Fabricação de Outros Produtos Minerais não Metálicos e 

Fabricação de Veículos com resultados líquidos negativos, em 2011, foram setores com grande 

empregabilidade. 

Contudo, os setores de maior empregabilidade, Indústrias Alimentares e Fabricação de 

Produtos Metálicos tiveram, em 2011,resultados líquidos positivos 

 

4.3.2.6. Pinhal Interior Sul 

O Pinhal Interior Sul tinha em 2007, 8 626 postos de trabalho dos quais 784 eram ocupados 

por jovens. Em 2011, observou-se que o número de postos de trabalho se tinha reduzido e 

passado para 7 587, sendo de jovens 534. Observou-se, assim, uma redução do peso do 

emprego jovem que passou de 9%, em 2007, para 7%,em 2011. 
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Esta quebra resultou da seguinte perda de empregos nos principais setores de atividade: 

 

Gráfico 4. 34. Distribuição de Perdas e Ganhos de Emprego pelos Principais Setores de 

Atividade, entre 2007-2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

 Apenas o setor de Serviços de Saúde Humana e Apoio Social registou um aumento 

significativo de emprego.  

Pelo contrário, as Industrias Transformadoras, a Construção, o Comércio e Alojamento e 

Restauração perderam valores significativos de emprego. 

A distribuição setorial do emprego e o peso do emprego jovem assim como o peso do 

emprego jovem com habilitações superiores ou iguais ao secundário foi a seguinte, em 2011: 

 

Gráfico 4. 35. Peso do Emprego Jovem nos Principais Setores de Atividade e Nível 

Habilitacional Superior ou igual ao Secundário, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Pode observar-se pelo Gráfico 4.35 que os setores de atividade com maior volume de emprego 

não são aqueles em que o peso do emprego jovem é maior e em que as habilitações são mais 

elevadas. 

 

As características da atividade económica são bastante frágeis, conforme se comprova pelo 

pequeno número de estabelecimentos existentes e apresentando uma intensidade 

exportadora muito baixa (6,81%, em 2011). Apenas a Fabricação de Produtos Metálicos e as 

Industrias de Madeira têm algum significado, numa região que apresenta um peso de emprego 

jovem muito diminuto. 

 

4.3.2.7. Serra da Estrela 

Esta Sub-região é a que apresenta menor volume de emprego jovem. Com efeito trabalhavam 

em estabelecimentos, em 2011, apenas 494 jovens que representavam 6,3% do total. Esta 

situação agravou-se quando comparado com 2007 em que trabalhavam 686 jovens, 

representando 7,4% do total. 

A distribuição setorial para os principais setores era a seguinte: 

 

Gráfico 4. 36. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

Existe um predomínio significativo do Comércio, Atividades de Informação e Comunicação e 

Industrias Transformadoras que representam mais de 60% do emprego. 

O setor de Informação e Comunicação é aquele que apresenta maior peso de emprego jovem 

(25,2%), enquanto as Industrias Transformadoras apenas tem um peso de emprego jovem de 

4,9%. 
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Deve também salientar-se que os jovens trabalhando no setor de Informação e Comunicação 

têm todos habilitações iguais ou superiores ao secundário enquanto no setor de Comércio 

esse valor é de 57,6% e nas Industrias Transformadoras é de 33%. 

Observe-se que os três principais subsetores das Industrias Transformadoras com maior 

volume de emprego são as Industrias Alimentares, os Têxteis e as Industrias do Vestuário. 

Contudo os Têxteis apresentam resultados líquidos negativos. 

 

Trata-se de uma Sub-região em que o total de volume de vendas, em 2011, foi de 478 541 

milhares de Euros dos quais 42,8% foi do setor do Comércio seguindo-se a Construção com 

25% do total, tendo uma intensidade exportadora de 5%. 

 

4.3.2.8. Beira Interior Norte  

Em 2011, trabalhavam em estabelecimentos situados no Pinhal Interior Norte 19 482 

trabalhadores sendo cerca de 1100 os que tinham menos de 25 anos, representando cerca de 

5,7% do total. Em 2007, trabalhavam 22 734, sendo jovens 1897, tendo assim um peso de 

8,3%. 

Verificou-se portanto uma redução significativa do emprego jovem com a perda de cerca de 

800 postos de trabalho, ou seja, uma redução de 42%. 

Esta redução originou que o emprego em 2011 se apresentasse em termos setoriais do 

seguinte modo: 

 

Gráfico 4. 37. Emprego Jovem, por Sectores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Como se pode verificar pelo Gráfico 4.37, é o Comércio a atividade que mais emprega 

seguindo-se as Industrias Transformadoras, Construção, Alojamento e Restauração e Serviços 

de Saúde Humana e Apoio Social. 

O peso dos jovens nestas atividades faz salientar a importância de setores como o Alojamento 

e Restauração, o Comércio, os Serviços Administrativos e de Apoio ás Empresas conforme se 

verifica no Gráfico 4.38. 

 

Gráfico 4. 38. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Contudo, deve notar-se que as habilitações iguais ou superiores ao secundário não 

acompanham a maior empregabilidade dos setores de atividade sendo os Serviços de Saúde 

Humana e Apoio Social e o Comércio os setores que apresentam nível mais alto. 

 

Gráfico 4. 39. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário 

nos Principais Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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A Beira Interior Norte, não obstante ter uma intensidade exportadora em 2011 abaixo da 

média nacional (17,99% contra 24,75%) apresenta entre 2009 e 2011 um crescimento 

significativo que pode resultar da dinâmica em termos de resultados líquidos dos setores de 

Industrias Alimentares, Industrias de Madeira, Fabricação de Produtos Metálicos e Fabricação 

de Equipamentos Elétricos 

 

4.3.2.9. Beira Interior Sul 

O emprego jovem passou de 1701, em 2007, para 1026, em 2011, nos estabelecimentos da 

Beira Interior Sul o que corresponde a uma redução de cerca de 40% de empregos. 

Por outro lado, é também de salientar a perda de importância do emprego jovem cujo peso 

era, em 2007, de 9,7% e, em 2011, de 6,6%. 

A distribuição setorial do emprego tinha como atividades com maior empregabilidade dos 

jovens o Comércio, os Serviços Administrativos e o Alojamento e Restauração, com a 

distribuição apresentada no Gráfico 4.40. De salientar o fraco peso das Industrias 

Transformadoras quando comparado com outras sub-regiões. 

Gráfico 4. 40. Distribuição do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

O peso do emprego jovem nos setores com maior empregabilidade oscila entre 27,6% no setor 

de Atividades Administrativas e apoio às Empresas e 2,9% nas Industrias Transformadoras. 

No referente ao nível habilitacional verifica-se a seguinte situação: 
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Gráfico 4. 41. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 

em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

No setor de atividades de Informação e Comunicação todos os jovens têm habilitações iguais 

ou superiores ao secundário, sendo o valor muito reduzido quando se analisa o que se passa 

na Agricultura e Pesca.  

 

Numa análise da população empregada com 60 e mais anos verifica-se que são os setores da 

Agricultura, dos Serviços e Saúde Humana e Apoio Social aqueles onde a população 

empregada é mais idosa atingindo neste ultimo setor o valor de 8,3%. Tal permitirá a curto 

prazo a entrada de população mais jovem quando estes trabalhadores saírem para a reforma 

 

4.3.2.10. Cova da Beira  

A Cova da Beira tinha em Outubro de 2011, 1240 jovens com menos de 25 anos a trabalhar 

nos estabelecimentos, sendo o emprego total de 18870 postos de trabalho. Isto significava ser 

o peso do emprego jovem de 6,6%. 

Em 2007, o peso do emprego jovem era de 8,4% sendo o total de emprego jovem de 1831 

postos de trabalho. Verificou-se assim uma redução de emprego de 32,3%, tendo-se 

observado a variação setorial entre aquelas duas datas que se apresenta no Gráfico: 
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Gráfico 4. 42. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2007 e 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Os setores do Comércio, das Industrias Transformadoras e do Alojamento e Restauração 

apresentaram quebras significativas de emprego enquanto se verificaram ligeiros acréscimos 

de emprego em setores com pouca empregabilidade, sendo contudo de destacar as Atividades 

Administrativas e Serviços de Apoio. 

No que concerne ao peso do emprego jovem nas diferentes atividades é o setor de Atividades 

Administrativas e Serviços de Apoio o que tem maior peso de jovens (22,1%), seguindo-se o 

setor de atividades de Informação e Comunicação.  

Por outro lado, os setores com maior empregabilidade apresentam o seguinte peso de 

emprego jovem: 

- Comércio: 9,3% 

- Industrias Transformadoras: 4,4% 

- Alojamento e Restauração: 14% 

- Construção: 5,4% 

Por outro lado, é o seguinte o peso do emprego dos jovens com habilitações iguais ou 

superiores ao secundário, por setores de atividade: 
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Gráfico 4. 43. Peso do Emprego com ISCED Igual ou Superior ao Secundario, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007.  

 

Em geral o peso das habilitações superiores ao secundário é sempre superior a 40%, com 

exceção da Agricultura e Pesca, Industrias Extrativas, Construção e Administração Publica. 

A Cova da Beira apresenta uma intensidade exportadora em 2011 de 19,87% abaixo portanto 

do valor de Portugal. Este facto deriva da situação de muitos setores exportadores das 

Industrias Transformadoras onde apenas as Industrias Alimentares, Têxteis, Fabricação de 

Artigos de Borracha e Mobiliário apresentaram resultados líquidos positivos em 2011. A 

estrutura empresarial com predomínio do estabelecimento de pequena dimensão, 

nomeadamente nos setores de maior empregabilidade, é também fator de importância que se 

deve salientar. 

 

4.3.3. Região Lisboa e Vale Tejo 

Esta região assume importância significativa pela sua dimensão e pelas características que a 

mesma assume. Ela é constituída pelas Sub-regiões do Oeste, do Médio Tejo, pela Grande 

Lisboa e ainda pela Península de Setúbal.  

 

4.3.3.1. Oeste 

Em 2011, a Sub-região do Oeste tinha um emprego total de 88 870 trabalhadores, sendo o 

emprego dos jovens com menos de 25 anos de 6 839 postos de trabalho, ou seja, 

representando 7,7% do emprego total. 

Em 2007, existiam 102 873 empregos dos quais sendo ocupados por jovens 10 453, tendo um 

peso de 10,2%. 
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Esta quebra de emprego observada entre aqueles anos, num total de 3 614, ou seja, menos 

34,6% de emprego jovem resultou da seguinte evolução verificada nos setores de atividade, 

conforme Gráfico 4.44. 

 

Gráfico 4. 44. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2007 e 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

Os setores com maior volume de emprego, as Industrias Transformadoras, o Comércio e a 

Construção foram aqueles que registaram maior quebra de emprego, perdendo em conjunto 

cerca de 2800 postos de trabalho. 

Se se analisar a empregabilidade de jovens em cada um dos setores, observa-se que são os 

setores de Alojamento e Restauração e de Atividades Administrativas e Apoio a Empresas que 

apresentaram maior participação de jovens no total do emprego. Também saliente é a 

participação de jovens nas Atividades Artísticas e no Comércio, sendo de realçar este setor 

pela sua forte empregabilidade. 
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Gráfico 4. 45. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

No que se refere ao peso no emprego de jovens com habilitações iguais ou superiores ao 

ensino secundário é de salientar serem os setores de atividades primárias e secundárias que 

apresentam valores mais baixos tal como as Atividades Administrativas e Apoio a Empresas. 

Os estabelecimentos existentes nesta Sub-região, na sua grande maioria têm menos de 10 

trabalhadores. Com efeito, se se excluir o setor da Eletricidade, todos os outros têm um peso 

de estabelecimentos com aquela dimensão praticamente sempre maior que 70%. Deve 

salientar-se o setor de Industrias Alimentares que, para alem de ter grande empregabilidade, é 

dos que apresenta maiores resultados líquidos e VAB/por trabalhador mais elevado, com um 

número de estabelecimentos praticamente igual a todos os outros, se excluirmos a Fabricação 

de Produtos Metálicos, setor de atividade também saliente com uma contribuição significativa 

para a intensidade exportadora que de qualquer modo está abaixo do valor nacional 

 

4.3.3.2. Médio Tejo 

Entre 2007 e 2011, esta sub-região perdeu cerca de 10% de empregos, correspondente em 

valores absolutos à perda de 6 095 postos de trabalho. 

O emprego jovem, por outro lado, no mesmo período perdeu 32,2%, o que correspondeu a 

uma diminuição do volume de emprego de 1 875 postos de trabalho. 

Setorialmente a distribuição do emprego, em 2011, é a seguinte: 
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Gráfico 4. 46. Estrutura Setorial do Emprego Jovem, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

É o setor do Comércio o que apresenta maior volume de emprego jovem, seguido das 

Industrias Transformadoras (realce para as Industrias Alimentares, Industrias de Couro, 

Fabricação de outros Produtos Minerais não Metálicos e Fabricação de Produtos Metálicos) e 

do setor de Alojamento e Restauração. 

Se se considerarem para além destas atividades, também a Construção e o setor de Atividades 

Administrativas e Apoio a Empresas, eles globalmente representam 85% do total de emprego. 

Os setores com maior volume de emprego jovem apresentam pesos relativos diferenciados, 

conforme se pode constatar pelo Gráfico 4.47 e que também identifica o peso do emprego 

jovem com habilitações iguais ou superiores ao secundário. 

 

Gráfico 4. 47. Peso do Emprego Jovem nos Principais Setores de Atividade e Nível 

Habilitacional Superior ou igual ao Secundário, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 
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Em termos de equilíbrio pode considerar-se que com exceção da Construção, todos os outros 

setores apresentam peso do emprego com habilitações superiores ao secundário acima de 

40%. Já o peso do emprego jovem é reduzido sendo maior nos setores Atividades 

Administrativas e Apoio Empresas e Alojamento e Restauração.  

 

Na dimensão dos estabelecimentos continua a predominar a pequena dimensão; contudo, os 

setores das transformadoras (337 estabelecimentos), Comércio (318) e de Serviços 

Administrativos (132) são aqueles que apresentam maior número de estabelecimentos de 

dimensão de 50 a 249 trabalhadores. 

 

4.3.3.3. Grande Lisboa 

A Sub-região de Lisboa é a que apresenta maior volume de emprego. Com efeito, em 2011, o 

volume de emprego era de 732 400, correspondendo, contudo, a uma perda de emprego 

desde 2007 de 76 077 postos de trabalho, o que corresponde a uma diminuição de 9,4%. 

Ao mesmo tempo, o emprego jovem que, em 2011, era de 54160 tinha tido uma quebra de 

26,5%. O seu peso era em 2011, relativamente ao emprego total de 7,4%, valor que em 2007 

era de 9,1%. 

O emprego jovem apresentava a seguinte distribuição, em 2011, no referente aos setores de 

atividade: 

 

Gráfico 4. 48. População Jovem Empregada, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Conforme se pode constatar pelo Gráfico são os setores do Comércio, do Alojamento e 

Restauração e das Atividades Administrativas e Apoio a Empresas os que têm maior volume de 
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Humana e Apoio Social e Serviços de Consultoria, qualquer dos dois com mais de 2000 

empregos jovens.  

Em relação ao peso do emprego jovem, em cada setor de atividade, é a seguinte a situação: 

 

Gráfico 4. 49. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

São os setores do Alojamento e Restauração, Atividades Administrativas e de Apoio a 

Empresas e Comércio os que apresentam maior peso de emprego de jovens. De notar que são 

estes também os setores com maior empregabilidade de jovens. 

Numa perspetiva do nível de habilitações escolares do emprego jovem verifica-se que para os 

três setores de maior empregabilidade, o setor de Alojamento e Restauração é o que 

apresenta nível mais baixo de habilitações, inferior ao secundário. 

 

Gráfico 4. 50. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 

em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 
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A dimensão dos estabelecimentos na Grande Lisboa apresenta algumas diferenças em 

comparação com as outras sub-regiões em relação ao peso dos estabelecimentos do escalão 1-

9 pessoas. 

Gráfico 4. 51. Peso dos Estabelecimentos com 1-9 pessoas, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Em geral o peso dos estabelecimentos com 1-9 pessoas está acima de 70%, com destaque para 

o maior valor dos setores da Agricultura e Pesca, Captação e Distribuição de Agua e 

Tratamento de Resíduos e Atividades Imobiliárias.  

O peso da população sénior a trabalhar, nesta sub-região é significativo em alguns setores de 

atividade e superior em relação ao resto do país., conforme se pode observar pelo Gráfico que 

se apresenta onde apenas os setores das Industrias Transformadoras e Atividades de 

Informação e Comunicação têm peso inferior. 

 

Gráfico 4. 52. Peso do Emprego Sénior, por Setores de Atividade, em 2011 

 
 Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

0

2

4

6

8

10

12

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S



183 
 

4.3.3.4. Península de Setúbal 

O emprego na Península de Setúbal era, em 2011, de 142 900 no seu total, deste era emprego 

jovem 11 577 postos de trabalho, ou seja, 8,1%. Em 2007, o total do emprego era de 170 116, 

sendo o emprego jovem de 16 868, tendo portanto um peso de 9,9%. Existiu, assim, entre 

2007 e 2011, uma perda do peso de emprego jovem que se reduziu em 5 291 postos de 

trabalho, ou seja, menos 31,7%.  

A variação setorial entre 2007 e 2011 é retratada no Gráfico 4.53. 

 

Gráfico 4. 53. Emprego Jovem, por Setores de Atividade em 2007 e 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011 e 2007. 

 

As maiores reduções de emprego jovem entre 2007 e 2011 verificaram-se no Comércio, 

Atividades Administrativas, Industrias Transformadoras e Construção. 

Numa análise do peso do emprego jovem em cada setor de atividade e do peso do emprego 

jovem com habilitações iguais ou superiores ao secundário, observa-se que, em geral, aos 

setores com maior peso de emprego jovem não correspondem maiores habilitações. 
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Gráfico 4. 54. Peso do Emprego Jovem e com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 

por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

A intensidade exportadora desta sub-região é bastante maior que a que se verifica para o país 

na sua globalidade, tendo atingido em 2011 o valor de 54,7%, mais do dobro do verificado 

para Portugal (24,75%). Aliás nos dois últimos anos o valor passou de 31,18% em 2009 para o 

valor de 54,7% em 2011. 

Isto não se refletiu no aumento do emprego em que nas Indústrias Transformadoras assumiam 

realce na empregabilidade os setores de Fabricação de Veículos Automóveis com resultados 

líquidos por trabalhador de 14 386 Euros e VAB/trabalhador de 71 644 Euros, assim como o 

setor Fabricação de Pasta de Papel e Cartão e o setor de Fabricação de Equipamentos 

Informáticos 

 

4.3.4. Região do Alentejo 

Pelas suas características a Região do Alentejo apresenta inúmeros problemas da 

empregabilidade dos jovens. Constituída pelas Sub-regiões do Alentejo Litoral, Alto Alentejo, 

Alentejo Central, Baixo Alentejo e Lezíria do Tejo (que se considerou integrada nesta região), 

com exceção do Alentejo Litoral e Lezíria do Tejo são territórios com graves problemas de 

interioridade. 

 

4.3.4.1. Alentejo Litoral 

Em 2007, o emprego total dos estabelecimentos existentes nesta Sub-região era de 24067 

postos de trabalho, ocupando os jovens com menos de 25 anos, 2130 desses postos de 

trabalho (peso de 8,9%). Quatro anos depois, isto é, em 2011, o emprego total passou para 23 

847 e o emprego jovem para 1709 (7,2% do total). Isto quer dizer que houve para o emprego 

total uma perda de 220 postos de trabalho e para o emprego jovem uma perda de 421 postos 

de trabalho.  
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Setorialmente, a distribuição do emprego jovem, em 2011, era a seguinte: 

Gráfico 4. 55. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011.  

 

O setor com maior peso de emprego jovem era o do Comércio, seguido das Atividades 

Administrativas. De salientar o peso do emprego jovem agrícola de 12%, correspondente á 

existência de 203 postos de trabalho. 

A redução de emprego verificada entre 2007 e 2011 resultou fundamentalmente do 

desaparecimento de 115 postos de trabalho no Comércio, 51 postos de trabalho no 

Alojamento e Restauração e 61 nas Industrias Transformadoras. Porém, assinale-se que 

apenas as Atividades Administrativas registaram aumento de emprego (+75 postos de 

trabalho). 

Em termos de peso do emprego jovem e peso dos jovens com habilitações iguais ou superiores 

ao secundário nos setores de maior empregabilidade, apresenta-se a situação existente no 

Gráfico seguinte: 

Gráfico 4. 56. Peso do Emprego Jovem e do Emprego com Habilitações Iguais ou Superiores ao 
Secundário, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011  
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O setor de Serviços de Saúde Humana e Apoio Social, apresenta um nível muito elevado de 

habilitações. Por outro lado, o peso do emprego jovem é mais elevado no Comércio seguido do 

Alojamento e Restauração. De notar ser o setor agrícola um setor onde o nível das habilitações 

em análise é de 40% e ter um peso de emprego jovem com algum significado. 

 

Deve salientar-se que os dois subsetores de atividade com maior empregabilidade nas 

Industrias Transformadoras, Fabricação de Produtos Metálicos e Indústrias Alimentares, 

apresentarem em 2011 resultados líquidos negativos não obstante o elevado VAB/por 

trabalhador. Ao mesmo tempo, observou-se uma intensidade exportadora muito baixa (11,3%) 

e em grande queda quando comparada com 2010. 

 

4.3.4.2. Alto Alentejo 

O total de emprego existente, em 2011, era de 21 240 postos de trabalho, 1 259 dos quais 

eram ocupados por jovens que representavam 5,9% do total. Esta situação correspondeu a 

uma redução em relação a 2007 de 18,6% do emprego total e de 43,8% do emprego jovem o 

qual presentava a seguinte distribuição. 

 

Gráfico 4. 57. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Verifica-se que a dimensão do emprego jovem é reduzida, salientando-se contudo os setores 

da Agricultura, Industrias Transformadoras, Comércio, Alojamento e Restauração e Serviços de 

Saúde Humana e Apoio Social. 

Entre os setores com maior volume de emprego salientam-se com maior peso de emprego 

jovem o Comércio (8,1%), o Alojamento e Restauração (9,4%), e as Industrias Transformadoras 

(7,6%).  

O peso do emprego de jovens com habilitações iguais ou superiores ao secundário era o 

seguinte em 2011: 
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Gráfico 4. 58. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 
nos Setores com Maior Empregabilidade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

De realçar o peso do emprego com habilitações iguais ou superior ao secundário, nos Serviços 

de Saúde Humana e Apoio Social, seguindo-se o Comércio. 

Também nesta sub-região a intensidade exportadora, em 2011, foi bastante baixa (11,3%) 

tendo sofrido uma queda significativa em relação a 2010. 

50% dos estabelecimentos existentes nas Industrias Transformadoras são de Indústrias 

Alimentares que apresentou, em 2011, resultados líquidos negativos. Este é um setor de 

grande empregabilidade tal como as Indústrias de Madeira e Cortiça que também 

apresentaram, em 2011, resultados líquidos negativos  

 

4.3.4.3. Alentejo Central 

 

Em 2011, o emprego total era nesta Sub-região de 37 610 dos quais eram empregos ocupados 

por jovens 2 901 (7,7%). Em 2007, era de 42 992 o total do emprego, o que significa um 

decréscimo de 12,5% entre 2007 e 2011. Por outro lado, o emprego jovem era nesse ano de 

4018 representando 9,4%. Observou-se portanto entre 2007 e 2011, no que respeita ao 

emprego jovem, uma quebra de27,8%. 

Em termos setoriais, o emprego jovem, em 2011, distribuía-se do seguinte modo: 
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Gráfico 4. 59. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Apenas os setores da Agricultura, Transformadoras, Construção, Comércio, Alojamento e 

Restauração, Atividades Administrativas, Serviços de Saúde e Apoio Social têm emprego com 

algum significado. De entre estes destacam-se os setores do Comércio e Industrias 

Transformadoras, nomeadamente Alimentares, Fabricação de Equipamento Elétrico, Bebidas, 

Fabricação de Produtos Metálicos, e Madeira e Cortiça.  

Os setores que perderam mais emprego, entre 2007 e 2011, destacam-se as Industrias 

Transformadoras (-323 postos de trabalho), a Construção (-224), o Comércio (-334), a 

Agricultura (-181) e o Alojamento e Restauração (-144). Pelo contrário, registou significativo 

aumento de emprego o setor de Atividades Administrativas e Apoio a Empresas (+104 postos 

de trabalho). 

No que se refere ao peso do emprego jovem e do que como habilitações o secundário ou 

superior, a situação é a seguinte: 

 

Gráfico 4. 60. Pesos do Emprego Jovem e com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 

para os Principais Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 
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O setor de Atividades Administrativas e Apoio a Empresas destaca-se por ter maior peso de 

emprego jovem e também ter significativo peso de emprego de jovens com habilitações iguais 

ou superiores ao secundário. Deve também salientar-se o setor de Serviços de Saúde Humana 

e Apoio Social em que mais de 70% dos jovens que nele trabalham têm habilitações iguais ou 

superiores ao secundário. Contudo, é um setor em que o peso do emprego jovem é diminuto. 

 

Os setores de atividade que têm mais de 5 estabelecimentos com 50 a 249 trabalhadores são 

apenas as Industrias Transformadoras (25), a Construção (8), o Comércio (14) e os Serviços de 

Saúde Humana e Apoio Social (14). A intensidade exportadora teve um crescimento 

significativo, entre 2020 e 2011, atingindo neste ano o valor de 18,59%, admitindo-se ligado 

aos bons resultados dos setores de Fabricação de Equipamento Elétrico e Fabricação de 

Produtos Metálicos. 

 

4.3.4.4. Baixo Alentejo 

 

Trabalhavam, em 2011, nos estabelecimentos desta sub-região cerca de 24000 indivíduos, 1 

745 dos quais tinham menos de 25 anos, representando 7,3% do total. Em 2007, o total de 

trabalhadores era de 27492 e o total de jovens era de 2415 (peso de 8,8%). A quebra no 

emprego jovem verificada naquele período foi de 27,7%. 

O emprego jovem distribuía-se do seguinte modo: 

Gráfico 4. 61. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Assume realce o setor do Comércio, seguido da Agricultura. Igualmente importantes são os 

setores do Alojamento e Restauração, Construção, Transformadoras e Extrativas, sendo esta 

região onde o emprego jovem nas extrativas tem algum significado. 
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Considerando apenas os setores de maior empregabilidade verifica-se que o peso do emprego 

jovem e do emprego com habilitações iguais ou superiores ao secundário, em cada um dos 

setores de atividade, é o seguinte: 

 

Gráfico 4. 62. Peso do Emprego Jovem e do emprego jovem com Habilitações Iguais ou 

Superiores ao Secundário, para os Principais Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011.  

 

Os setores em que os jovens têm mais habilitações são os Serviços de Saúde Humana e Apoio 

Social e as Industrias Extrativas e os de menores habilitações são os da Agricultura e Pesca e 

Construção. Por outro lado, o de maior peso de emprego jovem são os do Alojamento e 

Restauração e Industrias Extrativas. 

 

A região do Baixo Alentejo tem uma intensidade exportadora superior à média nacional 

(27,01% em 2011, tendo vindo sempre a aumentar) com resultados líquidos positivos em 

quase todos os setores e subsetores de atividade, com exceção das Industrias Alimentares 

(setor fortemente empregador) e Construção. 

 

4.3.4.5. Lezíria do Tejo  

Esta é uma região de fronteira integrando territórios com características alentejanas e outros 

próximos do Médio Tejo. Face a esta situação o comportamento do emprego sofre as 

consequências que daí advêm. Em 2007, o total de emprego existente era de 67 676 postos de 

trabalho, dos quais 6700 eram ocupados por jovens. Em 2011, o total do emprego, tendo tido 

uma quebra de 13,6%, passou para 58484 e o emprego jovem, com uma quebra de 35%, 

passou para 4 350. 

Estes 4 350 jovens empregados distribuíam-se por atividades do seguinte modo: 
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Gráfico 4. 63. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Distinguem-se nesta sub-região como principais setores empregadores de jovens, o Comércio, 

as Industrias Transformadoras, a Agricultura e Pesca e o Alojamento e Restauração. O peso do 

emprego jovem, em cada setor de atividade, é o seguinte: 

 

Gráfico 4. 64. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Sãos os setores do Alojamento e Restauração e Administração Publica os que têm maior peso 

de emprego jovem, nunca atingindo 14%. Também os setores ligados à Consultoria e 

Atividades Administrativas têm igualmente peso de emprego jovem com alguma saliência. 

Se se analisar a situação do emprego jovem com habilitações iguais ou superiores ao 

secundário verifica-se serem os setores com pouca empregabilidade os que têm maior nível de 

habilitações. 
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Gráfico 4. 65. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 

em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

 

A intensidade exportadora desta Sub-região é inferior à média nacional, sendo em 2011 de 

20,45%. As Indústrias Alimentares assumem realce face a terem empregabilidade significativa 

ao mesmo tempo que apresentam resultados líquidos e VAB com significado, o mesmo se 

passando com o setor de Bebidas 

 

4.3.5. Algarve 

 

Esta Região teve, entre 2007 e 2011, uma quebra de emprego de 19,1%, correspondente à 

redução de 29 341 empregos, que atingiu, em 2011, o valor de 124 428. 

Por outro lado, a quebra verificada no mesmo período no emprego jovem foi de 36,5%, 

passando de 15 571 postos de trabalho em 2007 para 9 998 em 2011. A sua distribuição por 

setores de atividade no último ano foi a seguinte: 
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Gráfico 4. 66. Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

Existem nesta Região dois setores com volume significativo de emprego jovem: o Comércio e o 

Alojamento e Restauração. Estes dois setores têm mais de 6 400 empregos jovens, ou seja, 

quase 65% do mesmo. 

O peso do emprego jovem em cada setor de atividade, conforme o Gráfico 4.67 é maior nos 

setores do Comércio, Alojamento e Restauração e Atividades Artísticas e de Espetáculo, o que 

naturalmente é característico de uma região com forte atividade turística. 

 

 Gráfico 4. 67. Peso do Emprego Jovem, por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

O emprego jovem com habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário, conforme se 

constata pelo Gráfico 4.68, tem valores mais baixos nos setores de maior empregabilidade e 

de maior peso do emprego jovem como é o caso do Comércio e do Alojamento e Restauração, 
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apresentando maior peso nos setores Financeiros, de Consultadoria, de Educação e Serviços 

de Saúde Humana e Apoio Social. 

 

Gráfico 4. 68. Peso do Emprego Jovem com Habilitações Iguais ou Superiores ao Secundário, 

por Setores de Atividade, em 2011 

 
Fonte: GEE/MEE - SISED / Quadros de Pessoal, 2011. 

 

A população sénior tem maior peso nos setores de atividades primárias e secundarias, como é 

o caso da Agricultura, Indústrias Extra tivas e Transformadoras, Os setores de maior 

empregabilidade são aqueles onde o peso da população sénior é menor. 

 

4.4. ASPETOS A DESTACAR 

A evolução do emprego, por setores de atividade, entre 2007-2011, por sub-regiões 

apresentou a seguinte situação: 

• Os setores E,K, M, Q, R e S registaram ganhos de emprego; 

• Todas as regiões NUT III registaram perdas de emprego. Algarve (-19,1%) e Alto 

Alentejo (-18,6%) apresentam as perdas mais elevadas;  

Os dados contabilísticos do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do INE, 

nomeadamente, o VAB por trabalhador, o Resultado Líquido por trabalhador e o REnd – rácio 

entre Total do passivo e Capital próprio constituem uma primeira aproximação na 

identificação dos setores com potencial de criação de emprego: 

• Nas atividades onde o VAB e RL são positivos, a própria empresa terá todo o interesse 

em expandir a respetiva produção, i.e. aumentando o emprego; 

• Nas atividades onde se observa um VAB positivo e RL negativo, parece ser razoável a 

adoção do critério de intervenção pública no combate ao desemprego; 
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• Nas atividades ou regiões como as Regiões do Ave, Minho-Lima, Entre Douro e Vouga, 

Baixo Vouga e Península de Setúbal que apresentam elevada intensidade de 

exportação bem como elevado valor das exportações, em 2012, será defensável a 

adoção do critério de intervenção pública no combate ao desemprego; 

Com base numa bateria de indicadores aplicados ao nível de NUT III-Volume de vendas mais 

saliente; Resultados líquidos positivos; VAB /trabalhador positivo e mais saliente; Exportações 

crescimento homólogo positivo e sustentáveis; Variação emprego total, entre 2007-2011, 

menos penalizante; Maior peso do emprego jovem com variação mais significativa; Estrutura 

de estabelecimentos repartida por várias dimensões; Importância do Emprego jovem para a 

dimensão dos estabelecimentos com 50-249 pessoas; Habilitações dos trabalhadores 

adequados ao setor de atividade, Peso do emprego sénior possibilitando renovação de mão-

de-obra- foi possível detetar: 

• Setores e regiões NUT III com alguma recuperação do emprego; 

• Intervenção urgente na promoção do desemprego jovem;  

• Oportunidade para desenvolver novas modalidades de empregabilidade, 

nomeadamente empreendedorismo junto dos jovens, que se encontram pouco 

representados no conjunto de empregadores e dado que a maioria das empresas 

nacionais são de pequena dimensão. 
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5. BOAS PRATICAS DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE TRABALHO 

 

5.1. PAÍSES DA OCDE E UE 

Nas sociedades modernas, a participação dos indivíduos no mercado de trabalho continua a 

ser um fator primordial de integração social e de bem-estar. A inovação tecnológica, a 

economia de serviços e a globalização, aliadas, por sua vez, às alterações demográficas 

significativas (e.g. envelhecimento da população, migrações laborais internacionais) e às 

transformações em instituições como a família constituem as mudanças mais marcantes nas 

sociedades de hoje e apresentam fortes impactos nas políticas públicas, em especial no 

mercado do trabalho. A intensificação do processo de internacionalização e consequente 

acréscimo da concorrência, bem como as próprias inovações tecnológicas, exigiram novos 

processos de reestruturação. 

As transformações profundas no mercado de trabalho nesse contexto são sobejamente 

conhecidas, tais como o aumento massivo do desemprego (e.g. em particular, do desemprego 

de longa duração); a instabilidade e flexibilidade crescentes do emprego (e.g. em termos de 

duração do emprego, dos horários de trabalho e do número de horas), etc. Estas mudanças 

têm implicações nas políticas desenvolvidas pelo Estado para, por um lado, combater o 

desemprego e, sobretudo, para promover a integração dos trabalhadores no mercado de 

trabalho. 

 

A capacidade de o Estado garantir “empregos para todos” tornou-se menos exequível num 

contexto de fraco crescimento económico (senão recessão) e crescente concorrência com as 

economias quer da Europa do Centro e do Leste quer das novas economias emergentes. De 

fato, o novo perfil do trabalhador emerge num contexto de intensificação, sem precedentes da 

concorrência à escala global. Assim, se, por um lado, este visa responder às novas 

oportunidades e desafios que o mercado global representa, por outro lado, não deixa de 

retratar “a redução do papel do ser humano na economia” (Kovács 2002, pg 27). Para Kovács, 

os custos do trabalho (e.g. salários, encargos sociais) devem-se reduzir, nomeadamente, 

através do aumento da produtividade. 

 

A preocupação em torno da promoção de empregos para todos foi suplantada por objetivos 

(macro) económicos relacionados com o controle da inflação e a redução dos défices públicos 

constitui um aspeto importante na conceção da política económica na União Europeia, 

traduzido na defesa dos interesses dos detentores de ativos em detrimento dos jovens e das 

pessoas sem ativos financeiros ou reais. Observa-se, assim uma reconfiguração do papel do 

Estado e alterações substanciais nas políticas públicas de emprego. De fato, as políticas 

públicas de emprego que, nos últimos anos, têm sido desenvolvidas nos países da UE, 

privilegiam não tanto o combate ao desemprego mas antes a criação de mecanismos que 

visam garantir e/ou reforçar o acesso e o regresso dos indivíduos ao mercado de trabalho, 

i.e.,” a substituição de um “Estado-Providência passivo” por um “Estado-Providência ativo”. 

Esta tendência corresponde a um novo entendimento dos direitos sociais e uma nova 

configuração das políticas sociais. Uma das ideias centrais é a ênfase na (re) integração no 

mercado de trabalho, diferentemente do que acontecia no período de consolidação e 
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desenvolvimento dos Estados-Providência em que estes tinham um papel importante na 

proteção do mercado e nos riscos que a ausência (prolongada ou temporária) do mesmo 

representava (e.g. por motivos de doença, desemprego, velhice).” (Góis, 2012, pg 33)  

 

Por outras palavras, “assistimos à substituição do conceito de “justiça distributiva” pela noção 

mais liberal de “igualdade de oportunidades”. As políticas sociais dirigem-se agora, 

eminentemente, para o reforço das capacidades dos indivíduos de modo a garantir-lhes uma 

participação ativa na sociedade.  

A individualização do risco implica que o desemprego seja concebido como uma situação 

perante a qual o indivíduo é responsável. Ou seja, ele é responsável pela gestão do risco (e.g. 

de desemprego) e o risco é entendido como algo que faz parte da vida (Serrano Pascual 2003). 

Claro que, na visão de outros autores (Giddens 2007), a ênfase na prevenção dos riscos e na 

responsabilização dos indivíduos, uma vez garantidas as condições necessárias para a sua 

sobrevivência no mercado (e.g. níveis de instrução mais elevados, igualdade de oportunidades 

nos primeiros anos de vida), em detrimento de uma abordagem (mais) clássica de cobertura 

dos riscos por parte do Estado (tendencialmente passiva e “curativa”), deve, em si mesmo, ser 

encarado como um aspeto positivo. Estas tendências, conforme já referimos, refletem uma 

nova visão sobre a qual deverá ser o papel assumido pelo Estado. Mas, são também o reflexo 

de um conjunto de mudanças determinantes a respeito, designadamente, de certas categorias 

e/ou conceitos clássicos como seja a condição de empregado/desempregado (a que hoje se 

junta o conceito de “empregável”), “trabalho produtivo”, os quais, cada vez mais, são 

substituídos por uma outra terminologia na qual se destaca, muito em particular, o conceito 

de “empregabilidade”.” (Góis, 2012, pg 34) 

 

Os resultados mais visíveis desta mudança são a emergência de novos riscos (sociais) e novas 

desigualdades. “A conjugação e o reforço destas tendências, num contexto em que o Estado é 

pressionado para reduzir os custos com a proteção social, conduzem a um aumento do risco 

de pobreza e a um reforço das desigualdades sociais, ainda que com diferentes intensidades 

em função – na nossa perspetiva – das condições internas, das especificidades históricas, 

sociais, políticas dos diferentes regimes de Estado-Providência.” (Góis, 2012, pg 32) 

 

O desemprego dos jovens afeta significativamente o capital humano dos mesmos, em termos 

de competências profissionais e sociais – efeitos que podem perdurar e com custos pessoais 

significativos. Maddocks (2012)30 analisou empiricamente as teorias sobre o impacto do 

desemprego no bem-estar dos desempregados: 1) bondade das teorias das vantagens do 

emprego (“Benefits of employment”); e 2) dos processos de stress (“Stress process paradigm”). 

De acordo com Dooley e Prause (2004), um desempregado fica privado de “funções latentes”, 

tais como rendimento, organização do tempo, contactos sociais, objetivos, estatuto social e 

atividade, ficando sujeito a stress psicológico e perdas de bem-estar. (“leading to psychological 

distress and reduced well-being” Maddock, pg 15). Pearlin (1989) propõe um mecanismo 

diferente do impacto do desemprego no bem-estar, em termos de controlo, respeito próprio e 

                                                           
30 Maddocks, Heather, 2012, Underemployment, Unemployment, and Mental Health, Tese de 

Dissertação Doutoramento, The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western 

Ontario, London, Ontario, Canada 
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contactos sociais do indivíduo (“mediadores”)31: uma pessoa com elevado respeito próprio e 

controlo deverá sofrer menor impacto de uma experiência de desemprego/subemprego. O 

estudo de Maddock concluiu que existe evidência empírica dos mecanismos de Pearlin32 dos 

desempregados/subempregados canadianos. 

O estudo de Stavreska (2006) do Banco Mundial apresenta uma simples classificação das 

medidas públicas para promover o emprego dos jovens: 

 

Quadro 5. 1. Classificação dos Programas de Emprego de Jovens (YEI – Young Employment 

Inventory) 

1. Melhorar o funcionamento do mercado para os jovens (Making the labor market work better for 

young people) 

  1a. Aconselhamento, ajuda na procura de emprego (counseling, job search skills) 

  1b.Subsídio salarial (wage subsidies) 

  1c. Programa de trabalhos públicos (public works programs) 

  1d. Legislação anti-discriminação (anti-discrimination legislation) 

  1e. Outros  

2. Apoiar melhor os jovens empreendedores (Improving chances for young entrepreneurs) 

3. Formação dos jovens (Skills training for young people) 

    3a. Formação profissional (vocational training including apprenticeship systems) 

    3b.Literacia e numeracia para jovens adultos ( literacy & numeracy – young adult literacy programs) 

    3c.Novas oportunidades ( 2nd chance & equivalency programs) 

    3d. Outros  

4. Melhorar os sistemas de formação para os jovens (Making training systems work better for young 

people) 

    4a. Informação (information) 

   4b. credit (to individuals or enterprises) 

   4c. Incentivos financeiros (financial incentives (subsidies, vouchers)) 

   4d. Outros 

5. Programas de apoio aos jovens mais vulneráveis (Programs to counteract residential segregation of 

disadvantaged young people) 

    5a. Transporte (transportation) 

    5b. Outros 

6. Melhorar legislação laboral a favor dos jovens (Improving labor market regulations to the benefit of 

young people) 

                                                           
31

 “linking the stressors associated with underemployment to adverse health outcomes were outlined, 
including financial strain, self-esteem, and mastery”. Maddock, pg. 132 

32
 “Support for the use of the stress process model was found in the third study demonstrating how it 

can be used as a framework for understanding the experience and psychological effects of employment 

on health outcomes”. Maddock, pg 140-41 
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7. Programas de emprego para os jovens no exterior (Programs for overseas employment of young 

people) 

8. Comprehensive approach 

9. Outros (e.g. voluntary national service programs) 

Fonte: Stavreska (2006) Table 1 

 

Para comparação, as medidas de política de emprego (PE) comunitária apresentam a seguinte 

decomposição: 

 

Quadro 5. 2. Classificação de Intervenções por Tipo de Ação 

Serviços públicos de emprego 

1. Serviços de emprego 

Medidas de política de emprego 

2. Formação 

3. Rotação no trabalho e partilha do trabalho 

4. Incentivos ao emprego 

5. Emprego protegido e reabilitação 

6. Criação direta de emprego 

7. Incentivo para início de atividade 

Apoios de politicas de emprego 

8. Manutenção e apoio ao rendimento no desemprego 

9. Reforma antecipada 

Fonte: Bogalho, 2008, pg 86, Quadro A 

 

 

5.1.1. Avaliação das políticas ativas de emprego em diversos países 

Puerto (2007) apresenta uma análise do inventário das principais medidas de política de 

emprego para jovens (World Bank Youth Employment Inventory
33

, 2007). As medidas mais 

adotadas são da área da formação profissional (vocational training e aprenticeships systems – 

                                                           
33 “The Youth Employment Inventory (YEI) is based on available documentation of current and past 

programs and includes evidence from 289 studies of interventions from 84 countries in all regions of the 

world. These studies have been analyzed based on the evaluation evidence available in order to (i) 

document the types of programs that have been implemented to support young workers to find work, 

and(ii) identify what appears to succeed in terms of improving employment outcomes for youth.” 

(Puerto 2007, Box 6, pg14) 



200 
 

38%), programas que combinam competências profissionais e “life skills”34, experiência no 

posto de trabalho (estágios) e outros serviços de apoio (33% do total).  No terceiro grupo, 

encontram-se as medidas que visam melhorar o funcionamento do mercado de trabalho para 

os jovens, nomeadamente, disponibilidade de informação, serviços de colocação, subsídios 

salariais e esquemas de empreendedorismo. 

Em termos de impacto e de eficiência, as medidas ativas do mercado de trabalho apresentam 

resultados muito fracos nos países da OCDE; para os países em vias de desenvolvimento, os 

estudos disponíveis mostram resultados positivos. 

De acordo com Puerto (2007), 7 em 11 medidas para melhorar o funcionamento do mercado 

de trabalho para os jovens apresentam resultados positivos. Por exemplo, a avaliação do 

programa Restart do Reino Unido apresenta resultados positivos no emprego de jovens e os 

benefícios estimados são superiores aos custos do programa. Os beneficiários são 

entrevistados para continuarem a receber o subsídio de desemprego, dependente de certas 

condições como a aceitação de colocação em posto de trabalho (os jovens desse programa 

apresentavam, 5 anos após, uma taxa de desemprego 6 pontos percentuais abaixo do grupo 

de controlo). 

A avaliação dos programas que combinam competências profissionais e “life skills” apresenta 

resultados líquidos positivos em 21 do total de 34. Por sua vez, a avaliação dos programas de 

empreendedorismo mostra melhorias no emprego e ganhos nos rendimentos dos jovens 

participantes. 

Relativamente aos programas de formação profissional, a avaliação do PLANFOR do Brasil 

concluiu por resultados líquidos positivos no emprego. No PLANFOR, a prioridade é dada à 

qualidade da formação (os formadores, as matérias da formação), mais ajustada às 

necessidades reais dos formandos. A experiência da Bulgária na formação profissional de 

desempregados também foi considerada um sucesso devido ao foco da formação ser as 

necessidades das empresas potenciais empregadoras. 

Nas medidas de subsidiação dos salários dos jovens, nomeadamente, com duração de 6 meses 

nos países em desenvolvimento e até 2 anos nos países desenvolvidos, os estudos disponíveis 

sugerem efeitos de curto prazo positivos no emprego de jovens nos primeiros e resultados 

inconclusivos nos segundos. Na República Checa e na Polónia, os ganhos estimados eram de 12 

e 15,6%, respetivamente, com ganhos significativos para os jovens com nível de habilitação 

baixo. 

Do conjunto de conclusões e recomendações do Banco Mundial, destacam-se as seguintes: 

                                                           
34 De acordo com a UNICEF, “life skills” constituem o grupo de competências psicossociais e 

interpessoais necessárias para a tomada de decisões fundamentadas, para a comunicação efetiva e para 

o desenvolvimento de competências de controlo pessoais, muito importantes para uma vida ativa 

produtiva e saudável (“a large group of psycho-social and interpersonal skills which can help people 

make informed decisions, communicate effectively, and develop coping and self-management skills that 

may help them lead a healthy and productive life.”, Puerto, 2007, pg 2). 
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• Formação profissional predomina nas políticas públicas de integração dos jovens no 

mercado de trabalho; 

• As políticas visam os jovens de baixo rendimento e com poucas qualificações; 

• A probabilidade de sucesso das políticas tende a ser maior nos países com maior 

flexibilidade nos mercados de trabalho; 

• Existe potencial de ganho nas inovações das políticas de emprego de jovens; 

• Políticas visando jovens pobres apresentam maior probabilidade de melhorar 

empregabilidade e rendimento dos visados. (Puerto, 2007, pg 14) 

O estudo de Immervoll e Scarpetta (2012) analisou um conjunto de estudos sobre o impacto 

das políticas ativas de emprego e de ativação dos desempregados, tendo concluído: 

• Incentivos financeiros afetam a oferta de trabalho, principalmente através da decisão 

de participação no mercado de trabalho, afetando em menor grau o número de horas 

de trabalho; 

• Grupos de baixo rendimento e famílias monoparentais são mais suscetíveis aos 

incentivos financeiros; e 

• Oferta de trabalho apresenta maior elasticidade para mulheres do que para homens. 

(Immervoll e Scarpetta, pg 7). 

Immervoll e Scarpetta (2012, pg 14) concluem também que as políticas de formação 

profissional apresentam impactos positivos no emprego mas não imediatamente após os 

programas de formação. A formação no posto de trabalho apresenta os melhores resultados 

no conjunto das políticas de formação profissional. Os programas de criação de emprego no 

setor público apresentam, em geral, resultados negativos. Os resultados dos programas de 

subsídio de emprego no setor privado não são conclusivos assim como programas de apoio ao 

próprio emprego e às start-ups
35. 

O estudo de Card et al. (2010)36 analisou um conjunto de estudos sobre os impactos das 

políticas ativas de emprego, concluindo que existem impactos significativos positivos no curto 

prazo (12 meses após o início do programa) para cerca de 40% das 200 políticas estudadas; 

30% apresentam impactos significativos negativos e os outros 30% não apresentam impactos 

estatisticamente significativos. 

No estudo de Gregg e Tominey (2005) para o Reino Unido, as pessoas com experiência de 

desemprego quando jovem apresentam perdas nos seus salários entre 13 a 21 por cento ao 

                                                           
35 “Evidence on private-sector employment subsidies does not give a strong indication either way, with 

some studies finding positive and others negative effects (displacement/substitution as well as 

deadweight effects can be very large, although appropriate targeting can reduce these costs). Results 

are also not conclusive for self-employment support and start-up incentives as there are few evaluations 

(and take-up tends to be very low).”  (Immervoll e Scarpetta, 2012, pg 14) 

36
 Card D, Kluve J, e Weber, A. (2010) Active labour market policy evaluations: a meta-analysis. Economic 

Journal, 120:F452–F477 
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longo da sua carreira profissional. O estudo da OIT (ILO 2010) estima um custo elevado do 

desemprego jovem (subsídio de desemprego ou de rendimento, perdas do investimento na 

educação, perdas de salários potenciais, poupança e consumo potencial).  

 

5.2.  BOAS PRÁTICAS DE EMPREENDEDORISMO 

No ponto anterior examinaram-se casos de avaliação da eficácia e eficiência das medidas 

ativas. Os impactos das medidas ativas de emprego descritos nesse ponto através de trabalhos 

especializados são bem conhecidos. O custo elevado de muitas medidas ativas e, para certos 

programas, a pouca eficácia e eficiência das medidas contribuíram para o exame de outras 

intervenções públicas a favor do emprego. Tendo em conta que, em muitos países, uma parte 

significativa do emprego é criado por micro ou pequenas empresas, este ponto é dedicado à 

apresentação das boas práticas de empreendedorismo nos diversos países da OCDE com 

potencial impacto na criação de emprego (próprio). O renovado interesse pelo 

empreendedorismo na UE está também associado ao reconhecimento da importância da 

inovação de produtos, serviços ou de métodos de produção que, muitas vezes, têm sido 

experimentadas com sucesso em microempresas. 

Nos Estados Unidos da América, de acordo com o estudo de Haltiwanger, Jamin e Miranda 

(2008), a percentagem de emprego criada pelas startups no setor privado, durante o período 

de 1980-2005, é de cerca de 3 por cento ao ano do total do emprego criado.  

Como tal, o valor de 3% é grande em comparação com o crescimento do emprego líquido 

médio anual do setor privado nos EUA que para o mesmo período foi de cerca de 1,8%. Esta 

simples comparação destaca a importância das startups para a criação de empregos nos EUA. 

O Gráfico 5.1 mostra a fração de postos de trabalho devido a todas as startups por dimensão 

de empresa: microempresas e empresas médias e grandes empresas. Para as microempresas 

(empresas com 1-4 trabalhadores), a percentagem de postos de trabalho para qualquer ano 

explicado por startup é muito grande - cerca de 20 por cento, em média. Para as empresas 

substancialmente maiores (empresas com 250-499 empregados), a percentagem de postos de 

trabalho em determinado ano explicado por startup é substancialmente menor, mas ainda 

substancial em relação ao crescimento líquido - cerca de 1,3 por cento do emprego para esta 

dimensão de empresa. 
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Gráfico 5. 1. Peso do Emprego Criado pelas Startups e Micro Startups nos EUA 

 
Fonte : John Haltiwanger, Ron Jarmin e Javier Miranda, 2008, Jobs Created from Business Startups in the 

United States, Kaufman The Foundation of Entrepreneurship 

 

Desde 2008, Europa vem sofrendo os efeitos da mais grave crise financeira e económica dos 

últimos 50 anos, com mais de 25 milhões de desempregados e, na maioria dos Estados-

Membros, o número de pequenas e médias empresas (PME) ainda não recuperou para os 

níveis anteriores à crise. Desta forma, a Europa precisa de mais empresários para voltar a uma 

dinâmica de crescimento com níveis elevados de emprego.  

O Plano de Ação de Empreendedorismo37 2020 da UE integra uma visão renovada e uma série 

de medidas a nível europeu e nos EM com vista a apoiar o empreendedorismo baseado em 3 

pilares:  

i) Educação e formação para apoiar o desenvolvimento empresarial;  

ii) Criação de ambiente favorável ao negócio, eliminando barreiras estruturais e 

apoiando os empresários nas fases cruciais do projeto; e  

iii) Dinamização da cultura empresarial na Europa, apoiando a nova geração de 

empresários.  

 

No nosso dia-a-dia, somos desafiados a não baixar os braços, tais como: “Quem não arrisca 

não petisca”, “Nunca é tarde demais para sonhar”, “Juntos conseguimos!”,” O sonho comanda 

a vida”, “O único Homem que está isento de erros, é aquele que não arrisca acertar – quem 

não faz nada, nunca errou”. O empreendedorismo é, assim, muito importante para o 

desenvolvimento económico, o aumento de produtividade e do emprego, constituindo um 

                                                           
37 “Empreendedorismo pode ser então definido genericamente como uma atividade que cria algo de 

novo, reconhece novas oportunidades de negócio, satisfaz necessidades, cria valor para a sociedade e 

representa o impulso fundamental para manter o mercado em funcionamento.” Carrasqueira (2013), pg 

11). 
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poderoso “driver” do crescimento económico e da criação de emprego, tal com é salientado 

na Comunicação da Comissão Europeia (COM (2012) 173 final) onde se destaca como uma das 

linhas a reforçar: a promoção e apoio ao auto emprego, às empresas sociais e às startup.  

Os empreendedores jovens são “Candidatos que estão motivados para iniciar e gerir empresas 

podendo ter de ultrapassar barreiras consideráveis, incluindo falta de qualificação profissional 

ou de negócios, de mentoring e dificuldades de acesso ao financiamento.  

Mentalidades empreendedoras, maior disponibilidade de serviços de apoio na fase de 

arranque e de apoio financeiro, bem como sistemas de conversão de prestações de 

desemprego em startup, desempenham um papel importante no sentido de facilitar o 

autoemprego e a criação de novos empregos.” 

O empreendedorismo quer como competência chave (European Framework) quer como ação 

(Rethinking Education Commision Communication) é um instrumento de promoção dos níveis 

de empregabilidade (Annual Growth Survey). Neste sentido vários Estados Membros 

introduziram quer estratégias nacionais de educação no domínio do empreendedorismo quer 

empreendedorismo como componente curricular obrigatória. 

Em termos de criação de ambiente favorável ao negócio e ao investimento produtivo, 

importa às autoridades atuar nas seguintes áreas chave, eliminando barreiras estruturais, 

nomeadamente: acesso ao crédito, apoio aos empresários nas fases cruciais do projeto, novas 

oportunidades de negócios da era digital, redução de burocracia legislativa e do processo de 

insolvência. Desta forma, as medidas públicas podem reduzir os entraves ao 

empreendedorismo, tais como: “aversão ao risco, o medo de fracassar, a burocracia, a falta de 

formação e informação, a escassez de alavancas de apoio à concretização e a dificuldade em 

obter recursos financeiros”38. 

No que respeita à dinamização da cultura empresarial na Europa, apoiando a nova geração de 

empresários, o FSE entre 2013 e 2014 comprometeu-se a desenvolver várias ações para apoiar 

startups através da concessão de empréstimos para reforçar as PME, do desenvolvimento do 

mercado europeu de microfinança, orientado para grupos desfavorecidos, do reforço do 

capital de risco, do investimento de risco (“business angels”) e incubadoras com vista a ajudar 

as PME a testar, demonstrar e acompanhar as novas tecnologias e novos modelos de negócio 

para aumentarem a sua qualidade e melhorarem o retorno financeiro.  

Adicionalmente, outros instrumentos foram desenvolvidos como o portal Your Europe e 

Enterprise Europe Network (informação de acesso aos fundos), Programa Erasmus para Jovens 

Empresários, possibilitando aos jovens empresários aprender com empresários experientes e 

Startup Europe Partnership com o objetivo de oferecer serviços de assistência técnica, 

mentoring e tecnologia. 

 

 

                                                           
38

 Vidé, Sandrine Mendes Carrasqueira, 2013, O empreendedorismo em Portugal: Tipificação do perfil 
do empreendedor português e a importância da indústria do capital de risco, Mestrado em 
Economia Financeira, Relatório de Estágio, U Coimbra, pg 1. 
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5.2.1. O Programa LEED da OCDE – boas práticas e critérios de seleção 

No passado recente, a OCDE tem desenvolvido um programa denominado OECD Local 

Economic and Employment Development Programme (LEED) que tem produzido um conjunto 

de estudos e relatórios sobre as boas práticas do empreendedorismo nos países da OCDE.  

 

O estudo “Shooting for the Moon: Good Practices in Local Youth Entrepreneurship Support”, 

2009, contém referências importantes relativas aos critérios de seleção das boas práticas 

como da identificação dessas boas práticas nos países da OCDE. Neste estudo, os critérios das 

boas práticas são agrupados em 3 conjuntos39: 

• Criação de Oportunidades; 

• Educação para o empreendedorismo; e 

• Apoio às startup. 

 

As boas práticas selecionadas pela OCDE, por cada critério indicado acima, são:  

Criação de Oportunidades 

1. Y4: Promoting an entrepreneurial society in Central Finland.40  

2. Gruender-mv.de: support portal for entrepreneurship in Mecklenburg-Vorpommern.41 

3. Flyingstart: online community for graduate entrepreneurship.42 

4. Opportunities for New York’s hidden innovators.43 

5. School in! Business planning in Sachsen-Anhalt.44 

                                                           
39

  OECD, LEED Programme, Shooting for the Moon: Good Practices in Local Youth Entrepreneurship 

Support, 2009, Pg 9, Local youth entrepreneurship support: good practice criteria-This criteria list for 

good practice in local youth entrepreneurship support is directed to those who are designing strategies 

and infrastructure for youth entrepreneurship; and to those who are active in entrepreneurship 

education and start-up support for young entrepreneurs. Opportunity creation-Making places 

conducive to youth entrepreneurship. The higher the recognition and appreciation for entrepreneurship 

in a place and the deeper entrepreneurial behaviour is embedded in society, the greater the public 

support for creating the necessary framework conditions, such as availability of financial, human and 

physical resources and information, the ‘easier’ it is to recognize opportunities and to turn them into 

business ventures. Entrepreneurship education-Generating motivation, attitudes and competencies for 

entrepreneurship. Assisting the establishment of new firms is a key objective for entrepreneurship 

education, but not its only one. Creating entrepreneurial mindsets that drive innovation in existing firms 

is of equal importance, yet success is much more difficult to measure. Start-up support- Providing a 

helping hand in business start-up without taking away the ‘do it on your own’. It is all about making, 

entrepreneurship support systems accessible and attractive for young future entrepreneurs, and about 

rectifying market and system failures in financing and premises. 

40
 A iniciativa Y4 pretende envolver os stakeholders  locais sobre a importância do empreendedorismo,  

em  particular os jovens empreendedores. 
41

 Tornar a informação sobre empreendedorismo mais atrativa, de fácil acesso e em qualquer lugar – 

objetivo deste portal de apoio no Nordeste da Alemanha. 

42
 FlyingStart foi criado para apoiar os licenciados para implementar as suas ambições e apoiar novos 

negócios, premiando as Universidades do Reino Unido para estabelecerem sistemas de apoio 
ao empreendedorismo. 

43
 A US Network for Teaching Entrepreneurship, sediada em Nova Iorque, oferece oportunidades para 

atividades empresarial para os jovens de áreas socialmente desfavoráveis, perto de Manhattan. 
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6. Youth Entrepreneurship Challenge in New Brunswick.45 

7. Berlin-Brandenburg’s business plan competition.46 

8. Entrepreneurship in Northern California:47 

9. Ballymun:48 

10. Opening doors for youth: business succession in Finnish universities.49 

 

Educação para o empreendedorismo 

 

1. Coolcash: Talbot Hill Elementary School’s MicroSociety.50 

2. Work4U: Empowering youth in Gmunden.51 

3. Camp Je: entrepreneurship vacation in Quebec.52 

4. Ireland Skills Development Programme for Young Entrepreneurs in Dublin.53 

5. Facelift for entrepreneurship with new social media in the Øresund region.54  

6. Wismar on the way to the entrepreneurial university.55  

7. Entrepreneurship masters – developing an individual route to success in Porto.56  

8. Educating entrepreneurs for the World: entrepreneurship education at the EM Lyon 

Business School.57 

9. Cambridge Centre for Entrepreneurial Learning.58  

10. OPPE: resource tool in entrepreneurship education.59  

                                                                                                                                                                          
44

 Estudantes com 13 ou mais anos contactam o mundo de negócios em programas de um ano, 
terminando com uma competição sobre planos de negócios.  

45
 Concurso anual bilingue de empreendedorismo, combinando agenda verde e o espírito de 

empreendedorismo na área ambiental. 
46

 Este plano de educação de negócios da área metropolitana de Berlim dura 8 meses e organizado em: 

desenvolvimento conceptual do negócio, estudo do mercado e planeamento financeiro. 

47
  Os estudos de avaliação dos participantes que completaram o Entrepreneurship Camp apresentam 

melhor compreensão sobre o empreendedorismo e a participação da comunidade. 
48

 O bairro Ballyum está situado em Dublim; trata-se de uma iniciativa concertada com apoios ao 
empreendedorismo jovem, ajudando os jovens start-up e a gestão dos seus negócios. 

49
 Incubadoras reais para a promoção de oportunidades aos jovens na inovação e comércio. 

50
 Na promoção de emprego de Outubro, os estudantes escolhem as suas atividades preferidas, obtendo 

emprego de empresas geridas por estudantes ou organizações governamentais ou, ainda de 
iniciar o seu próprio negócio start-up.  

51
 Os participantes do Work4U aprendem a lidar com questões da vida real nos seus workshops diários. 

Os jovens de 15-18 anos tomam responsabilidade pelo seu emprego, trabalhar em equipa e 
tomar decisões.  

52
 Camp Je oferece aos jovens de 13 a 17 anos oportunidade de se tornar num empreendedor. 

53
 Esta iniciativa pretende ajudar os desempregados para desenvolverem emprego próprio, fornecendo 

competências necessárias para gerir o seu próprio negócio. 

54
 Øresund Entrepreneurship visa demonstrar que a educação empresarial internacional pode ser efetiva 

e que o recurso aos social media pode tornar esta educação mais atrativa. 
55

 O desenvolvimento das competências empresariais na Universidade de Wismar está integrado em 
todos os programas de estudo. 

56
 Este curso funciona na Faculdade de Economia da U Católica Portuguesa no Porto em parceria com o 

Centro de Educação Empresarial de Portugal (CEEP) visa incutir liderança empresarial. 
57

 Formação apoiada para empreendedores, empreendedores sociais ou gestores de diferentes 
contextos culturais e geográficos.  

58
 Os cursos de empreendedorismo na Universidade são ensinados por empreendedores, venture 

capitalists, business angels e banqueiros. 
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Apoio às startup  

 

1. Enterprise: journey for young people to succeed in Brandenburg.60  

2. Making access to money easier: Youth strategy in Quebec.61  

3. Metropolis goes business: start-up incubation and business support for media firms in 

Babelsberg.62  

4. Business clinic services for young companies in Jyväskylä.63 

5. Chalmers School of Entrepreneurship: matching technology and entrepreneurship.64  

6. Incubation in Berlin: Beuth University.65 

7. Make or Break: Concept2Venture at the University of Illinois-Chicago.66  

8. YBU: capacity building for entrepreneurship in Donetsk.67  

 

 

No Programa LEED da OCDE, foi publicado em 2010, um estudo intitulado: “University 

entrepreneurship support: policy issues, good practices and recommendations” que contém 

boa descrição dos critérios utilizados na avaliação do papel das Universidades na questão do 

empreendedorismo (educação e projetos concretos de empreendedorismo).  

De acordo com Drucker (1993), “toda a pessoa que toma decisão pode aprender a ser 

empreendedor e comportar-se como tal”68 e portanto, o empreendedorismo pode ser 

promovido através da educação. Claramente, as universidades podem desempenhar um papel 

fundamental nesta área da promoção do empreendedorismo. Outros apoios necessários 

foram identificados no estudo da OCDE, nomeadamente o financiamento e formação 

profissional. Neste aspeto, as Universidades constituem atores chave na promoção do 

empreendedorismo.  

                                                                                                                                                                          
59

 OPPE, uma base de dados na Internet na língua francesa sobre educação empresarial no secundário e 
universitário, facilitando aprendizagem de boas práticas no ensino e de instrumentos 
pedagógicos. 

60
 Esta iniciativa visa motivar a permanência dos jovens no Brandenburg através da qualificação dos 

mesmos para o planeamento, implementação e gestão de negócio.  
61

 Youth Strategy oferece aos jovens de 18 a 35 anos, financiamento e aconselhamento para gerir o seu 
próprio negócio. 

62
 Este centro de incubadores de start-up destina-se à indústria da comunicação, ajudando a 

transformação de ideias inovadoras em atividades empresariais.  
63

 Serviços de coaching e de assistência são oferecidos às Empresas jovens, considerados cruciais nos 
primeiros tempos das empresas.  

64
 Chalmers School of Entrepreneurship é uma plataforma educacional para a obtenção de 

competências empresariais e pré-incubadoras de ideias de negócio. 
65

 Esta incubadora encontra-se próxima de serviços de investigação, com serviços de ajuda para team 
building e utilização grátis de escritórios e de laboratórios. 

66
 Este evento anual identifica as start-ups dos estudantes com grande potencial para o sucesso, 

sinalizando à Universidade e aos potenciais investidores onde podem investir. 
67

 YBU desenvolve oportunidades de empreendedorismo para os jovens na Ucrânia pós-industrialização. 
68

 “everyone who can face up to decision making can learn to be an entrepreneur and to behave 
entrepreneurially” e portanto empreendedorismo é “behavior rather than personality trait” 
(Peter F. Drucker 1993, 26; 34) 
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As competências mais úteis para os empreendedores são, de acordo com o estudo de Man et. 

al. (2002) as seguintes: 

 

Quadro 5. 3. Competências Necessárias para o Sucesso dos Empreendedores 

Competency area  Behavioural focus  

Opportunity  Skills and competencies related to recognizing and developing market 
opportunities through various means.  

Relationship  Skills and competencies related to person-to-person or individual-to-group-based 
interactions, e.g., building a context of cooperation and trust, using contacts and 
connections, persuasive ability, communication and interpersonal skill.  

Conceptual  Skills and competencies related to different conceptual abilities, which are 
reflected in the behaviors of the entrepreneur, e.g., decision skills, absorbing and 
understanding complex information, and risk-taking, and innovativeness.  

Organising  Skills and competencies related to the organization of different internal and 
external human, physical, financial and technological resources, including team-
building, leading employees, training, and controlling  

Strategic  Skills and competencies related to setting, evaluating and implementing the 
strategies of the firm  

Commitment  Skills and competencies that drive the entrepreneur to move ahead with the 
business  

Fonte: Man et. al. (2002), adaptado. 

  

 

Em termos mais práticos, a OCDE identificou os 8 critérios de seleção das boas práticas das 

Universidades em termos de empreendedorismo, que se encontram agrupados no seguinte 

Quadro: 

 

Quadro 5. 4. Critérios das Boas Práticas das Universidades - Empreendedorismo 

Strategy  1. A broad understanding of entrepreneurship is a strategic objective of 
the university, and there is top-down support for it.  
2. Objectives of entrepreneurship education and start-up support 
include generating entrepreneurial attitudes, behavior and skills, as well 
as enhancing growth entrepreneurship (both high-tech and low-tech).  
3. There are clear incentives and rewards for entrepreneurship 
educators, professors and researchers, who actively support graduate 
entrepreneurship (mentoring, sharing of research results, etc.).  
4. Recruitment and career development of academic staff take into 
account entrepreneurial attitudes, behaviour and experience as well as 
entrepreneurship support activities.  

Financial and human 
resources  

1. Self-sufficiency of university internal entrepreneurship support is a 
goal.  
2. Human resource development for entrepreneurship educators and staff 
involved in entrepreneurship start-up support is in place  

Support infrastructure  1. Facilities for business incubation either exist on the campus or 
assistance is offered to gain access to external facilities.  
2. There is close co-operation and referral between university-internal 
and external business start-up and entrepreneurship support 
organizations; roles are clearly defined.  

Fonte: OCDE LEED Programe, 2010, elaborado pelos autores 
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As boas práticas das Universidades identificadas pela OCDE foram publicadas no estudo, 

“Universities, innovation and entrepreneurship criteria and examples of good practice”, de 

2010 (Pg 18). 

 

 

Quadro 5. 5. Boas Práticas de Empreendedorismo das Universidades 

Strategy • Supporting business succession: Business Succession Schools in Finnish 
universities of applied sciences 

• The Entrepreneurial University of Wismar 

• The “Entrepreneurial Vehicle” initiative at the Technical University of 
Gdańsk 

Start-up support • Gründerwerkstatt: Start-up support and business incubation at the Beuth 
University of Applied Sciences Berlin 

• SMILE: Entrepreneurship support at the University of Leipzig 

• ROXI: Enhancing creative entrepreneurship in Rostock SPiNOFF: A regional 
one-stop-shop for academic entrepreneurship support in northern 
Mecklenburg-Vorpommern 

• BIEM: Brandenburg public universities’ and the regional development 
agency’s entrepreneurship centre 

Evaluation • Gründungsservice: The Technical University of Berlin’s Entrepreneurship 
Centre 

Fonte: OCDE LEED Programme, 2010, elaborado pelos autores 

 

 

5.3. PRINCIPAIS PROGRAMAS E MEDIDAS EM PORTUGAL 

No atual contexto, de elevado desemprego, em especial entre os jovens, as medidas ativas de 

emprego assumem uma importância acrescida. A aposta na qualificação, e na formação de 

competências em contexto de trabalho, e o estímulo à iniciativa e ao empreendedorismo são 

hoje considerados fundamentais para facilitar a transição entre a escola e a vida ativa, 

promover a empregabilidade dos jovens e apostar na criação de emprego. 

Num contexto cada vez mais exigente e difícil, a diversidade de medidas ativas disponíveis e 

em implementação tem sido evidente. Procura-se dar resposta ao aumento do número de 

desempregados, às alterações recentes das suas características e às crescentes dificuldades de 

(re) inserção no mercado de trabalho.  

Os jovens, um grupo etário cada vez mais alargado, desempregados, à procura de 1º emprego 

ou de novo emprego, com baixas qualificações ou com o ensino superior, têm vindo a motivar, 

cada vez mais, intervenções específicas, desenhadas à medida, ou adaptações sucessivas de 

medidas existentes, configurando, nalguns casos, destinatários preferenciais. 

Neste ponto, procuraremos sobretudo analisar a participação dos jovens em Portugal, em anos 

recentes, na tipologia diversa de medidas ativas de emprego, nas quais se incluem as medidas 

de formação. Apresentaremos ainda, de uma forma agregada, a evolução da despesa em 

Portugal afeta às intervenções no mercado de trabalho, de 2007 a 2011. Serão posteriormente 

sumariadas e analisadas as medidas ativas de emprego atualmente disponíveis e que visam, 

entre outros objetivos, combater o desemprego jovem. 
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5.3.1. Medidas ativas de emprego: despesa e participação em Portugal 

O agravamento das condições do mercado de trabalho em Portugal particularmente nos 

últimos anos tem vindo a refletir-se na despesa pública afeta às intervenções no mercado de 

trabalho, contemplando esta os serviços públicos de emprego (medida 1), as medidas ativas de 

emprego (medidas 2 a 7) e o apoio aos desempregados (medidas 8 e 9). Como é possível 

verificar no Quadro 5.6, a despesa pública realizada no total destas intervenções aumentou 

entre 2007 e 2011, quer em milhões de Euros, quer em percentagem do PIB. Esse aumento foi 

mais significativo entre 2007 e 2010. Em 2011, o montante de despesa pública feita no 

conjunto das intervenções em mercado de trabalho reduziu-se face ao ano anterior. Nos 

últimos anos, estas representam em Portugal cerca de 2% do PIB. 

 

Quadro 5. 6. Despesa por Tipo de Intervenção em Mercado de Trabalho – Portugal (2007-
2011) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Total (categorias 
1-9)* 

Milhões de 
euros 

2.604,704 2.619,348 3.466,275 (b) 3.596,672 3.265,324 

% do PIB 1,54 1,52 2,06(b) 2,08 1,91 

Medidas ativas 
(categorias 2-7) 
** 

Milhões de 
euros 

630,053 700,588 1.061,185 (b) 1.000,436 783,375 (b) 

% do PIB 0,37 0,41 0,63(b) 0,58 0,46(b) 

Notas: (b) break in time series;  *Include LMP services (measure 1); activation LMP measures (categories 
2-7) and LMP supports (measures 8-9); ** Activation LMP measures, for the unemployed and other target 
groups, which include the categories of training, job rotation and job sharing, employment incentives, 
supported employment and rehabilitation, direct job creation, and start-up incentives. 

Fonte: OCDE LEED Programme, 2010, elaborado pelos autores 

 

 

A despesa pública em medidas ativas de emprego (categorias 2 a 7) neste período registou 

uma evolução semelhante. Entre 2007 e 2011 aumentou, se bem que em 2011 o montante 

gasto neste tipo de medidas tenha sido bastante inferior ao registado nos dois anos anteriores. 

As medidas ativas de emprego representavam em 2011 cerca de 24% do total da despesa 

pública feita em intervenções no mercado de trabalho e 0,5% do PIB. 

De entre as medidas ativas de emprego, são as medidas de formação e de incentivo ao 

emprego que registam os montantes de despesa mais elevados 

 A despesa pública em medidas de formação aumentou no período em análise, 

particularmente entre 2007 e 2009, tendo vindo a reduzir-se desde esse ano. Em 2011, o 

montante afeto a medidas de formação, o mais avultado entre as medidas ativas de emprego, 

representava cerca de 70% do total de despesa pública realizada em Portugal em medidas 

ativas de emprego. 
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Quadro 5. 7. Despesa por Tipo de Medida Ativa de Emprego (categorias 2-7) – Portugal (2007-
2011) 

Categorias 2-7  2007 2008 2009 2010 2011 

Training Milhões de 
euros 

324,268 407,363 722,901 
(b) 

683,396 544,172 
(b) 

% do PIB 0,19 0,24 0,43(b) 0,40 0,32(b) 

Job rotation and job 
sharing 

Milhões de 
euros 

0,011 0,141 0,157 0,169 0,146 

% do PIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Employment incentives Milhões de 
euros 

203,073 209,387 224,587 226,806 176,587 

% do PIB 0,12 0,12 0,13 0,13 0,11 

Supported employment 
and rehabilitation 

Milhões de 
euros 

60,223 47,195 71,398 57,488 32,199 

% do PIB 0,04 0,03 0,04 0,03 0,01 

Direct job creation Milhões de 
euros 

38,835 33,355 39,604 25,481 25,098 

% do PIB 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Start-up incentives Milhões de 
euros 

3,642 3,147 2,538 7,095 5,174 

% do PIB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nota: (b) break in time series. 

Fonte: OCDE LEED Programme, 2010, elaborado pelos autores 

 

A despesa pública em medidas de incentivo ao emprego é a segunda mais elevada 

representando, em 2011, cerca de 22,5% da despesa total em medidas ativas de emprego, 

embora o seu valor se tenha reduzido entre 2007 e 2011. Neste período, também a despesa 

pública em medidas de emprego protegido e reabilitação e de apoio à criação direta de 

emprego diminuiu. Note-se, no entanto, que a despesa afeta a incentivos à criação de 

empresas aumentou.  

A evolução do número de participantes em medidas ativas de emprego, neste período, reflete 

a tendência global verificada na despesa (Quadro 5.7). 

Entre 2007 e 2011, registaram-se, em Portugal, mais cerca de 30 000 participantes em 

medidas ativas de emprego, se bem que em 2009 e 2010, este valor tenha sido superior. 

Contudo, o número de participantes jovens (menos de 25 anos) em medidas ativas de 

emprego reduziu-se em cerca de 10.000, entre 2007 e 2011. Em 2011, representam 32,5% dos 

participantes no total das medidas ativas de emprego. Em 2007, representavam 

aproximadamente 45%. 
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Quadro 5. 8. Participantes em Medidas Ativas de Emprego (categorias 2-7) – Portugal (2007-2011) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total  156,833 166,425 204,156(b) 201,783(u) 186,574(b) 

Menos de 25 anos 70.224 69.287 74.727 (b) 68.912 (u) 60.564 (b) 

Notas:  (b) break in time series; (u) low reliability. 

     Fonte:EUROSTAT 

 

As medidas ativas mais participadas em Portugal são, como se pode ver no Quadro 5.9, a 

formação e os incentivos ao emprego. Ambas representavam em 2011 cerca de 82% do total 

de participantes em medidas ativas de emprego. Embora o número de participantes em 

medidas de incentivo ao emprego seja muito próximo, quando comparados os anos de 2007 e 

2011, a despesa afeta, como vimos anteriormente, foi menor. Já o número de participantes em 

formação aumentou consideravelmente entre estes dois anos (em cerca de 30.000), 

acompanhando o aumento verificado na despesa. Em todo o caso, o ano de 2011 representa 

sempre um decréscimo face aos valores da participação em 2009 e 2010. 

Os incentivos à criação de emprego registaram um ligeiro aumento de participantes, apesar da 

redução significativa da despesa afeta. Os incentivos à criação de empresas têm vindo a 

registar um menor número de participantes, sobretudo desde 2008. Em 2011, 14,6% dos 

participantes em medidas ativas de emprego em Portugal beneficiaram de incentivos à criação 

de emprego e empresas, sendo que grande parte diga respeito a incentivos à criação do 

próprio emprego (cerca de 13%). 

 

Quadro 5. 9. Participantes em Medidas Ativas de Emprego (categorias 2-7) por Tipo de Medida 

– Portugal (2007-2011) (stock) 

Categorias  2-7  2007 2008 2009 2010 2011 

Training Total 45,665 49,999 81,571(b) 82,547(u) 75,877(u) 

Menos de 
25 anos 

28.998 28.518 35.355 (b) 35.423 (u) 32.234 (b) 

Job rotation and 
job sharing 

Total : (n) 71 68 101 126 

Menos de 
25 anos 

: (n) 19 16 15 17 

Employment 
incentives 

Total 78,017 83,093 86,153 88,044 77,194 

Menos de 
25 anos 

35.286 35.006 33.721 30.852 25.846 

Supported 
employment and 
rehabilitation 

Total 6,023 6,093 5,615 1,938 6,071 

Menos de 
25 anos 

4.322 4.405 3.916 1.194 1.303 

Direct job creation Total 22,717 21,059 24,642 24,087(u) 23,958(u) 

Menos de 
25 anos 

1.503 1.196 1.598 1.329 (u) 1.097 (u) 

Start-up incentives Total 4,411 6,110 6,107 5,066 3,348(u) 

Menos de 
25 anos 

115 143 121 99 67 

Fonte: Eurostat 

Notas: : Not available; (b) break in time series; (n) not significant; (u) low reliability. 
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Em 2007 e 2011, cerca de 6000 indivíduos beneficiaram de medidas de emprego protegido e 

reabilitação. Contudo, a despesa pública neste tipo de medidas, entre 2007 e 2011, reduziu-se 

a cerca de metade (Quadro 5.10). 

No conjunto das medidas ativas de emprego, continuam a ter muito pouca expressão em 

Portugal, quer em termos de despesa, quer em termos de participação, as medidas de 

estímulo à rotação e partilha de emprego. 

Já no que respeita à participação dos jovens (menos de 25 anos), podemos verificar que a 

redução registada entre 2007 e 2011 se reflete em todas as categorias de medidas ativas, à 

exceção das medidas de formação. Na verdade, apenas na formação se regista um aumento do 

número de jovens participantes, quando comparados os anos 2007 e 2011. Ainda assim, 2011 

apresenta valores inferiores relativamente a 2009 e 2010. Os jovens representavam, em 2011, 

cerca de 43% dos beneficiários de medidas de formação. Do total de jovens participantes em 

medidas ativas de emprego, 53% participavam em medidas de formação.  

Relativamente às intervenções em mercado de trabalho, podemos ver, a partir dos últimos 

dados disponibilizados pelo IEFP I.P., relativos aos valores acumulados a Setembro de 2013 

(Quadro 5.10), a importância que, de facto, as medidas de formação profissional assumem. 

Estas representam 68% do total de abrangidos pelas intervenções do IEFP (incluindo emprego, 

formação profissional e reabilitação profissional). 

Estes dados revelam também a importância deste tipo de intervenções para a qualificação e o 

emprego dos jovens. Mais de 69.000 jovens (menos de 25 anos) beneficiam destas 

intervenções, representando cerca de 22% do total de abrangidos. Destes jovens quase todos 

(92%) estavam desempregados à data de entrada. Grande parte dos jovens beneficiários - 

cerca de 70% - participa em medidas de formação profissional. 

 

Quadro 5. 10. Abrangidos por Área de Intervenção: total, Jovens e Jovens em Situação de 

Desemprego à entrada e Tempo de Inscrição (acumulado a Setembro 2013) 

Área de Intervenção Abrangidos 
(total) 

Abrangidos jovens (menos de 25 anos) 

Total Desempregados 

Total <= 6 
meses 

6-12 
meses 

>= 12 
meses 

Emprego 95752 19551 17784 14243 2012 1529 

Formação Profissional 212978 48117 45277 33496 6147 5634 

Reabilitação Profissional 3662 1585 872 534 143 195 

Total 312392 69253 63933 48273 8302 7358 

Fonte: IEFP, I.P. (2013). Relatório Mensal: Execução Física e Financeira. Valores acumulados a 30 de 
Setembro de 2013. Lisboa: IEFP, I.P. 

 

Relativamente à área de intervenção emprego, podemos observar no Quadro 5.11 a 

distribuição do número de abrangidos pelas principais medidas: inserção profissional (estágios 

e trabalho socialmente necessário), apoio à contratação e apoio à criação de emprego e 

empresas. As medidas de inserção profissional representam cerca de 85% do total de 

abrangidos, sendo que destes 55% dizem respeito às medidas de inserção em trabalho 
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socialmente necessário (particularmente aos Contratos de Empresas de Inserção – CEI e CEI+). 

A promoção da inserção profissional, em particular do primeiro emprego, através de estágios 

envolve cerca de 30% do total de abrangidos nas medidas de emprego. Já os apoios à criação 

de emprego e de empresas têm uma expressão diminuta. 

 

Quadro 5. 11. Abrangidos pela Área de Intervenção/ Medidas de Emprego: Total, Jovens e Jovens 

em Situação de Desemprego à Entrada e Tempo de Inscrição (acumulado a Setembro 2013) 

Área de Intervenção Emprego/ Medidas Abrangidos 
(total) 

Abrangidos jovens (menos de 25 anos) 

Total Desempregados 

Total <= 6 
meses 

6-12 
meses 

>= 12 
meses 

Inserção Profissional 28321 14583 12988 11622 846 520 

Estágios 21714 8907 7576 6332 780 464 

Impulso Jovem - Passaportes 6607 5676 5412 5290 66 56 

Apoios à Contratação (ajustamentos e 
Colocação) 

13114 2243 2152 454 958 740 

Apoio à criação de emprego e empresas 1363 14 11 9 1 1 

Inserção Profissional – Trabalho 
Socialmente Necessário 

52954 2711 2633 2158 207 268 

CEI e CEI+ 47403 2167 2118 1792 160 166 

Empresas de Inserção 2739 272 258 134 35 89 

CEI - Património 2812 272 257 232 12 13 

Total Área de Intervenção Emprego  95752 19551 17784 14243 2012 1529 

Fonte: IEFP, I.P. (2013). Relatório Mensal: Execução Física e Financeira. Valores acumulados a 30 de 
Setembro de 2013. Lisboa: IEFP, I.P. 

 

Cerca de 1/5 dos participantes em medidas de emprego são jovens (menos de 25 anos), quase 

todos desempregados (91%). Grande parte destes jovens – 75% - beneficia das medidas de 

inserção profissional – estágios.  

As medidas de formação profissional, promovidas pelo IEFP, contemplando formação inicial de 

jovens e formação de adultos, envolviam, à data de Setembro de 2013, perto de 213000 

participantes (Quadro 5.12). Destes, 22,6% eram jovens com menos de 25 anos, quase todos 

em situação de desemprego (94%).  

Quadro 5. 12. Abrangidos pela Área de Intervenção/ Medidas de Formação Profissional: Total, 
Jovens e Jovens em Situação de Desemprego à Entrada e Tempo de Inscrição (acumulado a 

Setembro 2013) 

Área de Intervenção Formação 
Profissional/ Medidas 

Abrangidos 
(total) 

Abrangidos jovens (menos de 25 anos) 

Total Desempregados 

Total <= 6 
meses 

6-12 
meses 

>= 12 
meses 

Qualificação de Jovens 31642 29666 29229 23906 2663 2660 

Sistema de Aprendizagem – 
Gestão Direta 

8736 8215 8092 6538 867 687 

Sistema de Aprendizagem – 
Entidades Externas 

20363 18975 18729 15478 1482 1769 

Cursos de Educação e Formação de 
Jovens 

2543 2476 2408 1890 314 204 
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Qualificação de Adultos 180669 18450 16048 9590 3484 2974 

Bolsas de Formação da Iniciativa 
do Trabalhador 

25 2 2 0 0 2 

Cursos de educação e Formação de 
Adultos 

36083 3319 3147 1909 626 612 

Português para Todos 885 66 60 43 7 10 

Formação Modular – Ativos 
Empregados 

27070 2212 1636 1132 260 244 

Formação Modular – Vida Ativa – 
Gestão Direta 

110147 12438 10793 6279 2519 1995 

Formação para a Inclusão 6459 413 410 227 72 111 

Formação de Formadores 667 1 0 0 0 0 

Total Área de Intervenção 
Formação Profissional  

212978 48117 45277 33496 6147 5634 

Fonte: IEFP, I.P. (2013). Relatório Mensal: Execução Física e Financeira. Valores acumulados a 30 de 
Setembro de 2013. Lisboa: IEFP, I.P. 

 

A formação inicial, incluindo, neste caso, os cursos de aprendizagem e os cursos de educação e 

formação de jovens, assume a maior expressão, envolvendo 29 666 jovens, i.e. cerca de 62% 

do total de jovens participantes em medidas de formação profissional promovidas pelo IEFP. 

Os restantes participam em medidas de qualificação de adultos, de entre as quais assume 

particular relevância a participação na medida Vida Ativa, recentemente lançada pelo IEFP 

(Portaria nº 203/2013, de 17 de Junho). Esta medida, embora não especificamente dirigida a 

jovens, configura uma resposta de qualificação para os desempregados, jovens ou adultos, 

subsidiados ou não, e independentemente das suas habilitações escolares. No prazo máximo 

de 3 meses, os desempregados registados nos centros de emprego são convocados para se 

proceder ao ajustamento entre os seus Planos Pessoais de Emprego (PPE) e o potencial e as 

necessidades individuais de qualificação. São depois encaminhados para ações de formação de 

curta duração que permitam a aquisição de competências relevantes (através de 25 a 300h de 

formação modular certificada, podendo esta ser complementada com 3 a 6 meses de 

formação prática em contexto de trabalho) ou a valorização de competências já detidas 

(através de processos de RVCC profissional e, complementarmente escolar). Esta medida 

assume-se como uma solução formativa de curta duração, especificamente desenhada para 

ser desenvolvida no período de desemprego e em estreita ligação com os planos pessoais de 

emprego e as necessidades de melhoria da empregabilidade. 

Atendendo à importância da formação profissional, na qualificação dos jovens (menos de 25 

anos) nos níveis 3, 4 e 5 de qualificação (de acordo com QNQ) e na promoção de uma inserção, 

mais qualificada, no mercado de trabalho, importará, contudo, alargar esta análise ao conjunto 

das modalidades de oferta de dupla certificação disponíveis. Neste sentido, apresentam-se os 

últimos dados publicados pelo POPH, relativos ao número de abrangidos em 2012 – total e 

jovens (menos de 25 anos) – nos eixos prioritários de intervenção 1 – Qualificação Inicial e 2 – 

Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida (Quadro 5.13). 
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Quadro 5. 13. Número de Abrangidos por Eixo Prioritário (1 e 2) e Tipologia e Intervenção: 
Total e Jovens (2012) 

Eixo Prioritário Abrangidos (total) Abrangidos jovens 
(menos de 25 anos) 

Eixo 1 - Qualificação Inicial 

Cursos de Aprendizagem (nível IV de 
qualificação) (TI 1.1. e 8.1.1) 

22819 
 

22327 

Cursos Profissionais (nível IV de qualificação 
(TI 1.2; 8.1.2. e 9.1.2) 

115114 
 

115006 

Cursos de Educação e Formação de Jovens 
(nível III de qualificação) (TI 1.3. e 8.1.3) 

34335 
 

34298 

Cursos de Ensino artístico Especializado (nível 
II de qualificação) (TI 1.6) 

25426 
 

25426 
 

Cursos de Especialização Tecnológica (nível V 
de qualificação) (TI 1.4 e 9.1.4) 

3318 
 

2093 
 

Eixo 2 – Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida 

Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências (TI 2.1; 8.2.1; 9.2.1) 

259591 
 

29489 
 

Cursos de Educação e Formação de Adultos (TI 
2.2; 8.2.2; 9.2.2) 

23568 
 

4351 
 

Formações Modulares Certificadas (TI 2.3; 
8.2.3; 9.2.3)  

488723* 
 

68388 
 

Fonte: POPH (2013). Relatório de Execução 2012. Lisboa: POPH. 

Nota: *265100 contagem por BI. 

 

No seu conjunto, as várias modalidades de qualificação inicial e de educação e formação de 

adultos envolveram, em 2012, 301 378 jovens com menos de 25 anos. Destes jovens, 66% 

participaram em cursos de qualificação inicial, de entre os quais se destacam os cursos 

profissionais (nível 4 de qualificação), com 115 000 jovens.  

É, contudo, de assinalar a expressão que a educação e formação de adultos assumem na 

qualificação dos jovens, que estando ou não empregados, necessitam de melhorar as suas 

competências e empregabilidade e, nalguns casos, recuperar percursos que lhes permitam, 

pelo menos, garantir uma qualificação escolar mínima, ao nível do secundário, e uma saída 

profissional. Mais de 100 000 jovens participaram em ofertas de qualificação de adultos em 

2012, i.e. cerca de 13% do total de participantes nestas medidas tinha menos de 25 anos 

No que respeita às modalidades de dupla certificação, dirigidas aos jovens, as recentes apostas 

do Governo passam: 

_ pelo reforço do ensino básico vocacional, cuja experiência-piloto decorreu no ano 

letivo de 2012-2013 em 13 escolas do ensino básico, abrangendo 285 alunos. Este ano 

foi alargado a mais de 500 estabelecimentos de ensino, integrando cerca de 9.000 alunos. 

Esta oferta apresenta-se como uma nova via de ensino destinada a alunos com mais de 

13 anos, designadamente alunos que tenham duas retenções no mesmo ciclo ou três 

retenções em ciclos distintos, e que queiram optar por uma vertente de ensino mais 

prática. Pretende garantir uma saída profissional assegurando simultaneamente o 

prosseguimento de estudos através da intercomunicabilidade entre vias e após a 
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realização das provas finais do 6º ano ou do 9º ano (Portaria nº 292-A/2012 de 26 de 

Setembro)69;  

_ pela revisão, em curso, das ofertas de ensino profissionalizante dual de nível 

secundário, com o objetivo de identificar um conjunto de medidas, a executar a partir 

do ano letivo 2013/2014, visando “melhorar a atratividade e a qualidade desta oferta 

educativa, bem como a permeabilidade das mesmas e as condições de acesso ao 

ensino superior” (PNR 2013:19). No âmbito da “Estratégia para o Crescimento, 

Emprego e Fomento Industrial 2013-2020”, lançada pelo Governo, prevê-se reforçar o 

ensino profissionalizante e o sistema dual de aprendizagem, melhorando a 

coordenação entre os Cursos Profissionais e os Cursos de Aprendizagem e 

incrementando a componente experimental e a prática profissional destes cursos. Por 

outro lado, a expansão prevista dos Cursos de Aprendizagem passará pelo aumento do 

número de alunos nestes cursos sendo que o objetivo, para 2013, é de 38.000 e até 

2020 pretende-se atingir os 100.000 jovens – e pelo seu alargamento a outros níveis 

de ensino, i.e. passarão a estar disponíveis Cursos de Aprendizagem de nível 2, 4 e 5, à 

semelhança do que aconteceu numa fase inicial do sistema de aprendizagem. A 

estratégia do Governo prevê a realização de 15.000 protocolos de parceria entre 

entidades do sistema de ensino e empresas até 2020. 

_ pela reestruturação da orientação escolar e profissional, através da criação da rede de 

Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) (Portaria nº 135-A/ 2013 de 

28 de Março), com implementação em 2013; 

_ pela criação de uma formação de ensino superior curta – Cursos Superiores 

Especializados (CSE), a ser ministrada pelos Institutos Politécnicos. Os CSE pretendem 

ser reconhecidos como formação superior não conferente de grau académico (ISCED 

5), com um caráter de especialização e profissionalização orientado para uma mais 

fácil integração no mercado de trabalho. “Estes Cursos Superiores Especializados (CSE) 

substituirão os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), darão continuidade às 

novas formações profissionais do secundário e permitirão uma requalificação das 

formações curtas integradas no ensino superior, com ampla ligação ao tecido 

empresarial regional, nomeadamente na definição dos programas de estudo e na 

disponibilização de estágios de qualidade no final da formação” (PNR 2013:24). Devem 

abrir no ano letivo de 2014-2015, com expetativas de acolher cinco mil alunos 

inicialmente, mas de quadruplicar o número a médio prazo. 

Embora os dados disponíveis sobre a transição entre a escola e a vida ativa destes jovens 

sejam limitados, e na maioria dos casos pouco recentes e de periodicidade irregular, a 

informação existente parece indicar uma associação positiva entre a empregabilidade e a 

                                                           
69

 Os cursos têm uma matriz curricular com quatro componentes: Geral, Complementar, Vocacional e um Estágio Formativo. 
Têm a duração de 2 anos, num total de 3000 horas. As escolas, em articulação com as empresas, têm um elevado grau de 
autonomia na estruturação e organização das três primeiras componentes. Incidem neste primeiro ano sobre as seguintes 
áreas de formação: Materiais, Produção Agrícola e Animal, Floricultura e Jardinagem, Metalurgia e Metalomecânica, 
Eletricidade e Energia, Eletrónica e Automação, Hotelaria e Restauração, Comércio e Turismo e Lazer. Procura-se reforçar a 
ligação entre o sistema educativo e o mundo empresarial, combater o desemprego e promover o desenvolvimento económico 
das regiões onde estão inseridos. 
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frequência de programas escolares orientados para o mercado de trabalho. Nomeadamente, 

de acordo com o módulo do Inquérito ao Emprego – Entrada dos Jovens no Mercado de 

Trabalho (INE, 2009) – a frequência de programas escolares orientados para o mercado de 

trabalho parece permitir um mais rápido acesso a um emprego. Os jovens (15-34 anos) com 

escolaridade a partir do 3º ciclo, que frequentaram modalidades de ensino de carácter 

vocacional e que referiram ter um trabalho de mais de três meses após a saída da escola, 

demoraram em média 12,7 meses a encontrar trabalho, o que representa cerca de metade do 

tempo dos jovens que frequentaram cursos de carácter geral (24,4 meses, em média). 

Também uma maior proporção de alunos dos cursos de carácter vocacional (26%), face aos 

que seguiram cursos gerais (17%), referiu terem alguma experiência profissional aquando da 

frequência escolar, elemento que para além de ser distintivo destas modalidades é certamente 

facilitador de uma inserção profissional mais rápida.  

Os estudos de avaliação externa dos cursos profissionais, em particular dos percursos pós-

formação destes diplomados no ano letivo 2008/2009 (Neves, 2010; Pereira, 2010) revelam 

que 51,5% obtiveram um primeiro emprego seis meses após a finalização do curso. No último 

trimestre de 2010, 67,3% destes diplomados estavam empregados. 

 

5.3.2. Medidas de promoção do emprego jovem em Portugal 

Com o agravamento recente do desemprego, e em particular do desemprego de jovens, várias 

medidas ativas de emprego têm vindo a ser lançadas. Nalguns casos são novas medidas 

especificamente desenhadas para promover a empregabilidade dos jovens. Noutros casos 

resultam da adaptação de medidas existentes à diversidade dos grupos com acrescidas 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho ou mais expostos ao desemprego, nos quais 

os jovens, entre outros, têm vindo a constituir uma prioridade. 

Tendo em conta este enquadramento, procurou-se identificar as medidas ativas de emprego, 

atualmente em vigor (à data de Novembro de 2013), especialmente dirigidas à promoção da 

empregabilidade dos jovens, ou que, no caso de medidas generalistas, contemplem, entre os 

seus destinatários, jovens, nalguns casos conferindo-lhes prioridade. Das medidas 

identificadas, para além da sua apresentação detalhada disponível no Quadro 5.14, importa 

referir que:  

_ a medida Apoio à Contratação Via Reembolso da Taxa Social Única (TSU) 

recentemente revista pela Portaria nº 204-A/2013, de 18 de Junho, veio revogar a 

medida de apoio à contratação via reembolso da TSU prevista no programa Impulso 

Jovem. Apesar de ser uma medida generalista, que procura incentivar o emprego, 

nomeadamente através da diminuição da carga fiscal das empresas associada da 

contratação, contempla, entre os seus destinatários, desempregados jovens com 

idades entre os 18 e os 30 anos, inclusive. 

_ a medida Estágios Emprego (Portaria nº 2014-B/2013, de 18 de Junho) revoga o 

anterior programa Estágios Profissionais e as medidas Passaporte Emprego previstas 

no programa Impulso Jovem. De acordo com os dados do IEFP, relativamente a 

Setembro de 2013 (valores acumulados), esta medida tinha abrangido 21585 pessoas, 

representando um grau de execução de 87,6% da meta prevista, sendo uma das mais 
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bens sucedidas medidas de estágios disponíveis atualmente para a inserção 

profissional. 

_ o programa Impulso Jovem, lançado em 2012, compreende um conjunto diverso de 

medidas de incentivo ao emprego jovem e de apoio à empregabilidade, 

nomeadamente através de estágios profissionais, apoios à contratação, estímulo ao 

empreendedorismo e formação profissional. De acordo com dados divulgados pelo 

IEFP, o Programa Impulso Jovem apoiou, até ao final de Outubro de 2013, mais de 

77545 jovens. Apoiou a contratação de 5903 jovens e a frequência de 20703 estágios 

emprego. Deu impulso à concretização de 1139 ideias de negócio de jovens 

empreendedores e qualificou 49800 jovens através de medidas de formação 

profissional. Destes jovens, 50013 têm até 24 anos e 27532 até 30 anos70. 

_ o programa Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego (PAECPE), 

revisto pela Portaria nº 95/2012, de 4 de Abril, contempla um conjunto de apoios, 

técnicos e financeiros, à criação de empresas, nomeadamente de pequenas empresas 

que originem a criação de emprego e contribuam para a dinamização das economias 

locais. Em Setembro de 2013, segundo dados do IEFP relativos a valores acumulados à 

data, o PAECPE apresentava uma taxa de execução física de 46% relativamente à meta 

prevista, com 1295 pessoas abrangidas. 

 

Da análise do Quadro 5.14, é ainda possível sublinhar alguns aspetos que nos parecem 

interessantes, nomeadamente: 

_ a amplitude de medidas ativas atualmente em vigor dirigidas à promoção da 

empregabilidade dos jovens, contemplando diversas tipologias de intervenção desde a 

formação e qualificação, os incentivos ao emprego através do apoio à contratação de 

jovens até às medidas de estímulo ao empreendedorismo, quer pela a criação de 

autoemprego, quer pela criação de empresas; no âmbito do Programa de 

Relançamento do Serviço Público de Emprego (Resolução do Conselho de Ministros 

n.ª20/2012) prevê-se que os jovens desempregados deverão ser preferencialmente 

encaminhados para ofertas de emprego, estágios profissionais ou ações de formação 

profissional; 

_ a crescente afirmação dos jovens desempregados, como destinatários, entre outros 

grupos de desempregados, de medidas generalistas ou como público-alvo de medidas 

específicas, algumas delas recentemente criadas ou revistas; em todo o caso 

contemplando um grupo etário cada vez mais alargado, dos 16 ou 18 anos aos 30 anos 

(nalguns casos até aos 40 anos, como é exemplo a medida COOPJOVEM inserida no 

Programa Impulso Jovem) e diferentes níveis de educação, dos menos qualificados aos 

diplomados do ensino superior (incluindo com mestrado ou doutoramento, como são 

os casos, por exemplo, da medida Passaporte para o Empreendedorismo, destinada a 

promover o empreendedorismo qualificado, ou do Estágios Emprego); 

_ a relevância das medidas de inserção profissional, em particular dos estágios, na 

facilitação da transição entre a educação e o emprego e na promoção da 
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  http://www.iefp.pt/noticias/Paginas/Impulso_Jovem_70000_jovens.aspx 
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empregabilidade do jovens, promovendo o desenvolvimento de competências mais 

adequadas ao mundo do trabalho e um maior contacto das empresas com as 

formações disponíveis; a relevância destas medidas traduz-se ainda nas metas 

previstas e na sua execução física (meta de 40.020 abrangidos, com uma execução de 

70,8% a Setembro de 2013, de acordo com os dados do IEFP) e na sua dotação 

financeira (cerca de 148 445 079,00 Euros); 

_ a combinação de tipologias de medidas, em resposta à crescente complexidade e 

gravidade das situações de desemprego, oferecendo,  por exemplo, soluções de apoio 

à inserção profissional e de acesso a formação profissional, de frequência de formação 

de curta duração em períodos de desemprego, em estreita ligação com os PPE (ex. 

medida Vida Ativa), ou disponibilizando, como estímulo ao empreendedorismos, 

apoios vários,  de natureza técnica e financeira, em diversas fases do desenvolvimento 

de novos negócios. 

 

Contudo, a diversidade evidente no conjunto das medidas ativas de emprego disponíveis, a par 

do agravamento e da complexidade das condições do mercado de trabalho, têm motivado 

sucessivas alterações. Estas visam a melhoria do desempenho das próprias medidas, evitando 

inclusivamente sobreposições na intervenção e nos destinatários, ou uma adequação mais fina 

a grupos específicos, com acrescidas dificuldades de (re) inserção no mercado de trabalho e 

mais expostos a desemprego de longa duração. Pretende-se ainda limitar e estabilizar o elenco 

de medidas disponíveis por forma a tornar mais fácil a sua divulgação junto dos cidadãos e das 

empresas, bem como a sua operacionalização pelos serviços públicos de emprego. Este 

objetivo está aliás expresso no Programa de Relançamento do Serviço Público de Emprego 

(Resolução do Conselho de Ministros n.ª20/2012), que prevê ainda, nesta perspetiva, a 

necessidade de avaliação da eficácia das políticas ativas de emprego. 

Um dos estudos recentes sobre o efeito das medidas de emprego e formação sobre a 

empregabilidade dos jovens (Dias e Varejão, 2012), cobrindo um vasto conjunto de medidas 

disponíveis em Portugal entre os anos 2004 e 2011, mostra que as medidas de emprego 

apresentam efeitos positivos e, em certos casos, fortes sobre a probabilidade de emprego dos 

participantes no período após o início da participação. As medidas com efeitos estimados mais 

positivos são nomeadamente as medidas de apoio à contratação e de apoio ao 

empreendedorismo, que são também aquelas que estabelecem uma ligação direta e imediata 

entre o trabalhador e o empregador.  
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Quadro 5. 14. Medidas de Promoção do Emprego Jovem – Portugal (Nov.2013) 

Medida Descrição Objetivos Destinatários 

Apoio à contratação 
via reembolso da Taxa 
Social Única (TSU) 
(Portaria nº 204-
A/2013, de 18 de 
Junho) 

Apoio financeiro às 
entidades empregadoras 
que celebrem contratos de 
trabalho, sem termo ou a 
termo certo, a tempo 
completo ou a tempo 
parcial, com desempregados 
inscritos nos centros de 
emprego ou centros de 
emprego e formação 
profissional, através do 
reembolso de uma 
percentagem da TSU paga 
pelo empregador. 

Incentivar novas 
contratações, fomentando a 
criação líquida de postos de 
trabalho. 
Combater o desemprego de 
longa duração. 
Diminuir a carga fiscal 
associada à contratação. 

Desempregados inscritos 
nos centros de emprego 
ou centros de emprego e 
formação profissional, 
nomeadamente jovens 
com idades entre os 18 e 
os 30 anos, inclusive. 

Estágios Emprego 
(Portaria nº 2014-
B/2013, de 18 de 
Junho) 

Estágios com a duração de 
12 meses, não prorrogáveis. 

Complementar e desenvolver 
as competências dos jovens 
que procuram um primeiro 
ou novo emprego, de forma 
a melhorar o seu perfil de 
empregabilidade. 
Promover a integração 
profissional de 
desempregados em situação 
mais desprotegida. 
Apoiar a transição entre o 
sistema de qualificações e o 
mercado de trabalho. 
Promover o conhecimento 
sobre novas formações e 
competências junta das 
empresas e promover a 
criação de emprego em 
novas áreas. 
Apoiar a melhoria das 
qualificações e a reconversão 
da estrutura produtiva. 

Desempregados inscritos 
nos centros de emprego 
ou centros de emprego e 
formação profissional, 
nomeadamente com 
idades compreendidas 
entre os 18 e os 30 anos, 
inclusive e com uma 
qualificação de nível 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ. 

Impulso Jovem. 
 
Passaporte para o 
Empreendedorismo 
(Portaria nº 370-
A/2012, de 15 de 
Novembro) 

Conjunto de ferramentas 
técnicas e financeiras para 
apoiar o empreendedorismo 
jovem, através de: 
disponibilização do Guia 
Prático para o 
Empreendedorismo; 
disponibilização de 
assistência técnica no 
desenvolvimento do plano 
de negócios; facilitação de 
acesso a mecanismo de 
crédito, em especial capital 
de risco; atribuição da bolsa 
do Passaporte para o 
Empreendedorismo para 
desenvolvimento do projeto 
empresarial; acesso a uma 
rede de mentores para 
orientação e 
acompanhamento 
individualizado, acesso a 
uma rede de partilha de 
experiências entre 

Estimular jovens 
empreendedores 
qualificados a desenvolver o 
seu projeto de 
empreendedorismo. 

Jovens até aos 30 anos 
detentores de 
licenciatura há menos de 
3 anos 
Jovens até aos 30 anos 
detentores de 
licenciatura, mestrado 
ou doutoramento e 
inscritos nos centros de 
emprego há mais de 
quatro meses. 
Jovens até aos 34 anos 
detentores de mestrado 
ou doutoramento. 
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empreendedores nacionais e 
estrangeiros.  

Impulso Jovem. 
 
Rede de Perceção e 
Gestão de Negócios 
(RPGN) 
(Portaria nº 427/2012, 
de 31 de Dezembro) 
 

Modelo de apoio alargado 
ao empreendedorismo 
jovem, desde a gestão de 
uma ideia à constituição de 
uma iniciativa sustentável, 
de cariz associativo ou 
empresarial. Este modelo 
apresenta uma série de 
soluções, consoante o perfil 
do empreendedor: 
-Rede de Fomento de 
Negócios - para candidatos à 
implementação de 
oportunidades de negócio 
previamente identificadas; 
-Concurso de Ideias e 
Projetos - para candidatos à 
apresentação de propostas, 
ideias e soluções inovadoras 
a partir de visitas feitas a 
empresas, associações e 
IPSS; 
-Apoio à Criação de 
Empresas - para candidatos 
à constituição de iniciativas 
empresariais; 
-Projetos Sustentáveis – 
Facilitação - para candidatos 
a facilitador de 
empreendedorismo; 
-Projetos Sustentáveis – 
Outros - para candidatos ao 
desenvolvimento de 
projetos sustentáveis no 
espaço associativo jovem. 

Capacitação de jovens 
empreendedores e apoio 
técnico e financeiro ao 
desenvolvimento dos 
respetivos projetos. 

Jovens com idades 
compreendidas entre os 
16 e os 30 anos, à data 
da submissão da 
candidatura. 
Jovens com idades 
compreendidas entre os 
18 e os 30 anos, à data 
da submissão da 
candidatura, e com o 
ensino secundário ou 
qualificação equivalente 
já concluído. 

Impulso Jovem. 
 
COOPJOVEM 
(Portaria nº 432-
E/2012, de 31 de 
Dezembro) 

Apoiar o empreendedorismo 
cooperativo no setor 
agrícola através da 
atribuição de uma bolsa e de 
apoio técnico destinado à 
capacitação dos jovens 
empreendedores. 

Apoiar os jovens na criação 
de cooperativas agrícolas ou 
em projetos de investimento 
que envolvam a criação 
líquida de postos de trabalho 
em cooperativas agrícolas 
existentes, como forma de 
desenvolvimento de uma 
cultura solidária e de 
cooperação no setor e 
facilitando a criação do 
próprio emprego. 

Jovens com idade 
compreendida entre os 
18 e os 30 anos que 
possuam, pelo menos, o 
9º ano de escolaridade, 
com referência à data da 
apresentação da 
candidatura, e que 
pretendam constituir 
uma nova cooperativa 
que integre pelo menos 
cinco cooperadores e 
um máximo de nove. 
Jovens com idade 
compreendida entre os 
18 e os 40 anos que 
possuam, pelo menos, o 
9º ano de escolaridade, 
com referência à data da 
apresentação da 
candidatura, e que 
pretendam criar, com o 
limite máximo de nove 
jovens agricultores, uma 
cooperativa agrícola ou 
uma nova secção em 
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cooperativas agrícolas já 
existentes que tenham 
até 10 trabalhadores. 

Impulso Jovem  
e 

Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e 
à Criação do Próprio 
Emprego (PAECPE) 
 
Programa nacional de 
Microcrédito 
 
 

Facilitação do acesso ao 
crédito, através da tipologia 
MICROINVEST, e prestação 
de apoio técnico na criação e 
formação do empreendedor, 
durante os primeiros anos 
de vida do negócio. 
Contempla os seguintes 
apoios: 
-atenuação do risco das 
entidades bancárias que 
concedem o empréstimo, 
através da linha de crédito 
MICROINVEST; 
-apoio técnico na criação do 
negócio (vouchers de apoio 
técnico) 
-apoio técnico no 
acompanhamento dos 
promotores. 

Através do acesso a crédito 
para projetos de 
investimento e 
financiamento de pequeno 
montante, visa fomentar a 
criação de emprego e o 
empreendedorismo entre as 
populações com mais 
dificuldades de acesso ao 
mercado de trabalho, 
beneficiando 
preferencialmente 
desempregados que 
pretendam desenvolver uma 
atividade por conta própria. 

Entre vários 
destinatários, é 
concedida prioridade 
aos casos em que o 
beneficiário ou o 
contratado tenha idade 
compreendida entre os 
16 e 34 anos e seja 
desempregado inscrito 
em centro de emprego 
há pelo menos quatro 
meses. 

Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e 
à Criação do Próprio 
Emprego (PAECPE) 
(Portaria nº 95/2012, 
de 4 de Abril) 
 
Apoios à criação de 
empresas 
 

Atribuição de apoios a 
projetos de criação de 
empresas de pequena 
dimensão com fins 
lucrativos, incluindo 
cooperativas, através do 
acesso a linhas de crédito 
com garantia e bonificação 
da taxa de juro concedido 
por instituições bancárias. 
Os apoios contemplam 
crédito ao investimento 
através das tipologias 
INVEST+ e MICROINVEST e 
apoio técnico à criação e 
consolidação dos projetos 
(acompanhamento do 
projeto aprovado, formação, 
consultoria na gestão ou na 
operacionalização da 
iniciativa), durante os dois 
primeiros anos de atividade, 
para os projetos que 
obtenham financiamento ao 
abrigo desta medida. 

Apoiar o empreendedorismo 
e a criação de empresas de 
pequena dimensão que 
originem a criação de 
emprego e contribuam para 
a dinamização das economias 
locais. 

Inscritos nos centros de 
emprego ou centros de 
emprego e formação 
profissional, 
nomeadamente: 
Jovens à procura do 1º 
emprego com idade 
entre os 18 e os 35 anos, 
inclusive, com pelo 
menos o ensino 
secundário completo ou 
nível 3 de qualificação 
ou a frequentar um 
processo de qualificação 
conducente à obtenção 
desse nível de ensino ou 
qualificação, e que não 
tenha tido contrato de 
trabalho sem termo. 

Fontes: http://www.iefp.pt/apoios/Paginas/Home.aspx; www.impulsojovemportugal.pt/ 

 

 

5.3.3. Empreendedorismo em Portugal 

O estudo de Mourão e Oliveira (2010), usando os dados da publicação do Instituto Nacional de 

Estatística (INE), intitulado Demografia das Empresas, de 2009, mostra que “O papel das 

Pequenas e Médias Empresas (PME), quer na economia nacional quer na europeia, é de 

extrema importância, pois constituem 99,7% do tecido empresarial português e são 

responsáveis pela criação de 57% do emprego na indústria e de 69 % nos serviços.” (pg 16). Tal 
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como outros países, a importância das PME na criação do emprego em Portugal é muito 

elevada. A criação de PME está intimamente associada ao empreendedorismo. 

 

Os dados do INE relativos à demografia das empresas mostram bem a importância das 

pequenas e médias empresas no total do emprego das empresas não financeiras. O Quadro 

seguinte apresenta os principais indicadores em termos de número de empresas não 

financeiras e o respetivo pessoal ao serviço: 

 

 

Quadro 5. 15. Indicadores Económicos das Empresas não Financeiras – por Dimensão 

 
2005 2010 2011 2005 2010 2011

EMPRESAS (N.º)

Total  1 121 529  1 144 150  1 112 000

PME  1 120 508  1 143 068  1 110 905 99,9% 99,9% 99,9%

Micro  1 070 444  1 094 125 95,4% 95,6%

Pequenas   43 780   42 662 3,9% 3,7%

Médias   6 284   6 281 0,6% 0,5%

Grandes   1 021   1 082   1 095 0,1% 0,1% 0,1%

PESSOAS AO SERVIÇO (N.º)

Total  3 735 121  3 843 268  3 735 340

PME  3 055 876  3 025 155  2 931 730 81,8% 78,7% 78,5%

Micro  1 702 166  1 701 959 45,6% 44,3%

Pequenas   795 314   772 512 21,3% 20,1%

Médias   558 396   550 684 14,9% 14,3%

Grandes   679 245   818 113   803 610 18,2% 21,3% 21,5%  
 Fonte: INE, 2013, Empresas em Portugal – 2011 

 

Em 2011, existiam em Portugal 1,1 milhões de empresas não financeiras, dos quais 99,9% são 

pequenas e médias empresas. Estas empresas empregavam 3,7 milhões de pessoal ao serviço, 

dos quais 78,5% trabalhavam nas PME. De notar que, em 2010, as microempresas eram 

responsáveis por 44,3% do emprego das empresas não financeiras71. Torna-se clara a 

importância do empreendedorismo como contributo para a criação de emprego. 

Perante a situação do mercado de trabalho em geral e em especial no que respeita á 

população jovem em Portugal múltiplas ações, quer de iniciativa publica quer privada, têm 

vindo a ser desenvolvidas com vista a dinamizar o empreendedorismo entre os jovens desde 

ações no Quadro da escola passando pela facilitação da transição da escola para o mercado de 

trabalho, a atividades de inserção. 

                                                           
 
71

 O número de pessoal ao serviço por escalão de pessoal nos referidos anos consta no quadro seguinte: 
 

N.º N.º % N.º % N.º % N.º %

3.735.340 1.667.591 44,6% 743.511 19,9% 541.230 14,5% 783.008 21,0%

3.843.268 1.710.671 44,5% 778.710 20,3% 556.619 14,5% 797.268 20,7%

3.735.121 1.710.011 45,8% 798.332 21,4% 565.635 15,1% 661.143 17,7%

Total Menos de 10 
pessoas

10 - 49 pessoas 50 - 249 pessoas 250 e mais pessoas

2011

2010

2005

Fonte: INE, Base de Dados das Empresas 
O peso das empresas com menos de 49 pessoas ao serviço era de 64,5% em 2011. 
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Apresenta-se seguidamente uma síntese dessas várias ações no sentido de se obter uma visão 

de conjunto e de se perceber o seu impacto. 

 

a) O empreendedorismo na escola através da Junior Achievement — Portugal 

A Junior Achievement Portugal (JAP) criada em 2005 como congénere portuguesa da Junior 

Achievement criada em 1919, nos EUA, é uma organização sem fins lucrativos.72 

“O empreendedorismo é a chave de todas as economias. As empresas vêm, as empresas vão. 

Mas são necessárias as pessoas certas para as criar.  

Empreendedorismo é uma questão de cultura e coragem. É uma forma de estar na vida. Pode 

ser aprendido.  

  A Junior Achievement Portugal leva o empreendedorismo para dentro das salas de aula. Ao 

desenvolverem ideias, fazerem um plano de negócios e gerirem as suas próprias mini-

empresas, os alunos aprendem a tornar-se empreendedores. Ganham auto- confiança e 

coragem. E, idealmente, utilizam-nas no seu futuro.” 

Como principais características dos programas da JAP destacam-se: 

• Envolvimento direto das pessoas do mundo empresarial; 

• Envolvimento de voluntários que estabelecem a ponte entre a teoria aprendida na 

escola e a prática, atuando como exemplos a seguir pelas crianças e jovens e dando 

novas perspetivas de vida; 

• Interação entre voluntários e professores para a implementação dos programas; 

• Encorajamento dos alunos a serem jovens de sucesso através da partilha das 

experiências com os voluntários nas áreas da economia, finanças pessoais e 

planeamento de carreiras.  

O público-alvo da JAP vai desde crianças dos 7 anos até jovens com 30 anos consoante o tipo 

de ação ao qual procura incutir o espirito de sucesso numa economia global através da 

educação e consciencialização nas áreas da cidadania e ética, desenvolvimento de carreiras, 

empreendedorismo e literacia financeira. 

Os objetivos principais da JAP são: 

• desenvolvimento do espírito empreendedor nos jovens confrontando-os com aspetos 

fundamentais da economia e negócio e utilizando o aprender fazendo como 

complemento curricular; 

• promoção da  aquisição e competências-chave (o espírito de   equipa, liderança, 

capacidade de comunicação, responsabilidade, independência); 

• consciencialização dos jovens para o seu potencial intrínseco bem como para a 

diversidade cultural existente; 

                                                           
72

 Desde a sua fundação a Junior Achievement desenvolveu mais de 30 programas para investir, 
envolver e inspirar jovens de todas as idades, baseados em três valores essenciais: respeito, 
integridade e excelência. Atualmente a Junior Achievement está presente em 121 países e os 
programas abrangem mais de 10 milhões de crianças e jovens, todos os anos 
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• reforço da competitividade e inovação em Portugal através de parcerias  entre 

empresários, educadores e a JAP. 

Os diferentes programas aplicam-se aos vários graus de ensino contemplando vários temas tal 

como se pode constatar pelo Quadro abaixo: 

 

Quadro 5. 16. Programas Segundo o Grau de Ensino e Alunos Abrangidos (2011/2012) 

PROGRAMAS NÚMERO DE ALUNOS 

Ensino Básico/1º Ciclo   

       A Familia 5577 

       A Comunidade 6429 

Ensino Básico/2ºCiclo  

        Europa e eu; é o meu negócio 1371 

Ensino Básico/3ºCiclo  

         Economia para o sucesso 7617 

Ensino Secundário  

          Braço direito, um dia no teu futuro 275 

          Bancos em acção 400 

          A empresa 2352 

          Feiras e competições 352 

Ensino Superior  

          Start-up 188 

Fonte: JAP 

 

 No ano de 2011/2012, a JAP nas suas várias modalidades em Portugal abrangeu cerca de 

25000 alunos, 1380 voluntários, 400 escolas e 1173 cursos. 

Segundo um trabalho da Fresh Minds Research encomendado pela JA-YEEurope para analisar 

o papel das empresas na sociedade e o impacto do voluntariado e cidadania corporativa no 

desenvolvimento de competências nos jovens, pode concluir-se que a maioria das empresas 

considera que o desenvolvimento de competências empresariais e financeiras é 

particularmente fraco nos diferentes países. 

Este trabalho aponta ainda que os Programas Junior Achievement são considerados por 81% 

dos entrevistados (517 lideres empresariais de toda a Europa) como fazendo uma grande 

diferença em termos de preparação dos jovens para as aptidões que precisam para o futuro; 

consideram ainda que as parcerias empresa-educação são eficazes (48%) e muito eficazes 

(41%) no domínio da melhoria da educação. 

Pode ainda conhecer-se pelo mesmo estudo os seguintes resultados: 

• 63% dos empresários entrevistados acreditam que o sistema de educação do seu 

pais não está a preparar os jovens com as competências adequadas para a sua 

entrada no mercado de trabalho; 

• 54% dos entrevistados achavam que os jovens careciam de formação em soft skills; 
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• JA foi apontada pelos entrevistados como uma organização adequada para 

desenvolver nos alunos as soft skills (50%) e competências para o 

empreendedorismo e perspicácia (40%). 73 

 

b) Passaporte para o empreendedorismo  

O Passaporte para o Empreendedorismo, criada no final de 2012, no Quadro do Programa 

Estratégico para o Empreendedorismo e a Inovação, pretende estimular jovens 

empreendedores qualificados a desenvolverem o seu projeto, facultando um conjunto de 

ferramentas técnicas e financeiras a jovens até aos 34 anos que tenham licenciatura, mestrado 

ou doutoramento. Os jovens devem ter um projeto inovador com potencial de crescimento e 

que responda a uma necessidade de mercado, localizado nas Regiões Norte, Centro ou 

Alentejo. 

Esta medida disponibiliza vários apoios, nomeadamente assistência técnica no 

desenvolvimento do plano de negócios, acesso mais fácil a mecanismo de crédito, em especial 

capital de risco, mentoring, troca de experiências e uma bolsa mensal de cerca de 690 euros, 

por um período mínimo de 4 meses e até ao máximo de 12 meses. O total de candidaturas 

desde o inico do programa corresponde a 228 bolsas e 141 projetos. 
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 A FAMÍLIA (6-7 anos) 
Os alunos percebem como funciona uma família e como todos trabalham para fazer do local 
onde vivem um lugar melhor.  

A COMUNIDADE (7-8 anos)  
Descoberta de como as pessoas e os negócios operam dentro de uma comunidade. 

A EUROPA E EU (10-12 anos)  
Explora a localização de recursos naturais, como é que estes circulam entre diferentes países e 
como é que são gerados negócios que produzem bens e serviços para os consumidores. 

É O MEU NEGÓCIO (13-15 anos)  
Explora os conceitos de empreendedor e empreendedorismo, com foco no pensamento crítico, 
desenvolvimento de competências empreendedoras e de um projeto empresarial. 

ECONOMIA PARA O SUCESSO (13-15 anos)  
Explora as finanças pessoais e as escolhas de carreira com base em interesses, valores e 
qualidades dos alunos. 

A EMPRESA (15-21 anos)  
Através de uma experiência real de negócio promove competências para o sucesso no mundo 
do trabalho. 

BANCOS EM ACÇÃO (15-18 anos) 
Ensina aos alunos princípios bancários e coloca-os perante os desafios da gestão de um banco. 

BRAÇO DIREITO (15-21 anos) 
Um dia onde um aluno acompanha um voluntário no seu local de trabalho acompanhando-o 
nas atividades diárias. 

 START UP PROGRAMME (18-30 anos)           

Os alunos vão operar uma empresa e adquirir competências que os preparam para o mundo do 

trabalho. 
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c) Coopjovem 

O Coopjovem integrado no Impulso Jovem, é um programa de incentivos à criação de 

cooperativas ou a projetos de investimento por jovens que envolvam a criação líquida de 

postos de trabalho em cooperativas agrícolas existentes, facilitando a criação do seu próprio 

emprego e a definição do seu trajeto de vida.74 

 O público-alvo são todos os jovens com idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, que 

possuam, pelo menos, o 9.º ano de escolaridade, com referência à data da apresentação da 

candidatura, e que pretendam constituir uma nova cooperativa que integre pelo menos cinco 

cooperadores, com um máximo de nove. 

São também destinatários os jovens com idade compreendida entre os 18 e os 40 anos que 

possuam, pelo menos, o 9.º ano de escolaridade, com referência à data da apresentação da 

candidatura, e que pretendem criar, com o limite máximo de nove jovens agricultores, uma 

cooperativa agrícola ou uma nova secção em cooperativas agrícolas já existentes que tenham 

até 10 trabalhadores. 

Estes jovens podem beneficiar i) de crédito para o investimento segundo a tipologia 

Microinvest (Portaria nº985/2009,de 4 de Setembro), ii) de apoio técnico para o 

desenvolvimento de competências em áreas como arquitetura de negócio, estruturação do 

projeto cooperativo, implementação de ações e políticas de planeamento estratégico, na 

gestão estratégica do negócio, antecipação de necessidades e expectativas de mercado, 

relacionamento com possíveis parceiros, tomada de decisões e liderança iii) de uma bolsa, por 

um período que pode ir de 2 a 6 meses, no valor máximo de 1,65 vezes o indexante de apoios 

sociais75 para jovens com ensino superior completo, de1,3 vezes o indexante* dos apoios 

sociais para jovens com ensino superior completo, o valor máximo de 1,3 vezes o indexante* 

dos apoios sociais para jovens com o ensino secundário completo e o valor de uma vez o 

indexante* dos apoios sociais para jovens sem o ensino secundário completo, a atribuir por 

um período mínimo de 2 meses e até ao máximo de 6 meses. 

 

d) Rede de perceção e gestão de negócios 

Esta medida, enquadrada no Programa Impulso Jovem, foi criada ao abrigo da  Portaria n.º 

427/2012, de 31 de Dezembro, tem como publico alvo  jovens com idades compreendidas 

entre os 16 e os 30 anos, com o curso do ensino secundário ou qualificação equivalente bem 

como empresas de jovens. 

Esta medida tem como objetivos principais estimular o espírito empreendedor, criativo e 

inovador dos jovens, desenvolver soluções empreendedoras, dando resposta a necessidades 

identificadas e capacitando os jovens com as competências necessárias, apoiar a constituição e 

o acompanhamento de iniciativas empresariais de jovens. 

 Os apoios previstos no artº9 da Portaria nº427/2012,são os seguintes: 

                                                           
74

 Este programa está previsto na Portaria n.º 432-E/2012 de 31 de Dezembro. 
 

75
 *IAS – Indexante de Apoios Sociais (419,22€) 
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• Informação; 

• Capacitação em competências empreendedoras; 

• Assistência técnica ao desenvolvimento de dossiês financeiros; 

• Acompanhamento nas visitas e apoio especializado aos jovens; 

• Tutoria, para efeitos de elaboração das propostas a apresentar a concurso; 

• Acesso a rede de negócios; 

• Bolsa para o desenvolvimento de projetos sustentáveis direcionados para o 

empreendedorismo. 

 

e) Programa nacional de microcrédito 

Este Programa que procura fomentar a criação do emprego e o empreendedorismo entre as 

populações com maiores dificuldades de acesso ao mercado de trabalho destina-se 

prioritariamente a apoiar jovens entre os 16 e os 34 anos que estejam desempregados e 

inscritos num centro de emprego há pelo menos quatro meses. 

Os apoios traduzem-se na linha de crédito MicroInvest, em vouchers de apoio técnico e em 

acompanhamento aos promotores cabendo à CASES – Cooperativa António Sérgio para a 

Economia Social e ao IEFP a sua implementação. 

 

f) Finicia Jovem 

O programa Finicia Jovem é um programa do IPDJ,I.P. que apoia as melhores iniciativas 

empresariais promovidas por jovens através de i) avaliação da ideia de negócio; ii) 

aconselhamento especializado para apoio à estruturação da ideia de negócio e/ ou apoio para 

encontrar a solução de financiamento mais adequada ao projeto; iii) apoio no acesso ao 

financiamento do projeto, por microcrédito, até 25.000,00 Euros, com o suporte do custo da 

garantia bancária; iv) apoio no acesso ao financiamento do projeto, por microcapital de risco, 

até 45.000,00 Euros, com o suporte do custo da elaboração do plano de negócios; v) ação para 

reforço de competências dos promotores. 

Este programa tem como público-alvo jovens com idade compreendida entre os 18 e 35 anos, 

inclusive, com 12.º ano de escolaridade concluído, residentes em Portugal Continental e com 

capacidade de concretização da ideia/ projeto numa iniciativa empresarial. 

O Finicia Jovem para além de valorizar ideias de negócio inovadoras e projetos com viabilidade 

económico-financeira procura ainda reforçar competências nas áreas financeira, jurídica, 

recursos humanos através da formação e apoio técnico. IOS 

 

g) Ninhos de empresas 

“Os Ninhos de Empresas são espaços físicos de incubação, dotados de estruturas de apoio 

técnico, material e logístico, onde podem ser exercidas atividades empresariais, na área dos 

serviços.”  

Os ninhos de empresas que procuram estimular a capacidade criativa e empreendedora 

destinam-se a jovens entre os 18 e os 35 anos, recém-licenciados, e com formação 
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profissional especializada, ou experiência profissional comprovada, que individualmente ou 

em grupo (limite de 4 elementos), queiram construir a sua empresa de consultadoria e 

serviços. 

Os apoios que os jovens podem beneficiar através deste programa traduzem-se 

principalmente em: instalações durante 3 anos pagando uma renda simbólica, equipamentos 

de escritório, secretariado e mentoring. 

O programa é gerido pela Fundação da Juventude, estando as incubadoras localizadas nas 

instalações da Fundação em Lisboa e Porto, e promovido pelo IAPMEI, FCT, IPDJ e ANJE.  

 

h) Movimento Empreendedor ANJE.  

A Associação de Jovens Empresários, ANJE, tem tido como missão” a mobilização dos jovens 

portugueses para uma cultura de risco associada à iniciativa empresarial e à aposta em 

negócios inovadores.” 

Desde 1997 que a ANJE através da Academia dos Empreendedores tem vindo a lançar algumas 

iniciativas emblemáticas tais como a Feira do Empreendedor, o Prémio do Jovem 

Empreendedor, o Concurso de Ideias e o Road-show "Empreendedorismo Integrado" . 

Destaca-se o Concurso nacional de ideias na medida em que representa uma parceria entre o 

mundo das escolas e a ANJE na medida em que é aberto às comunidades escolares de 

universidades e demais instituições de ensino que, de Norte a Sul do País, promovem a 

competição em parceria com a ANJE. As ideias de negócio apresentadas pelos estudantes são 

submetidas a um júri, a quem caberá selecionar a melhor candidatura de cada escola.  

 Este concurso simultaneamente é promovido a nível nacional, dirigindo-se a todos os 

portugueses com idades entre os 18 e os 35 anos, cujas ideias são igualmente avaliadas por um 

júri constituído por experientes consultores empresariais.  

De entre os projetos mais inovadores, quer independentes quer oriundos das escolas, será 

apurada a Melhor Ideia de Negócio.  

Os candidatos ganhadores são distinguidos com o Certificado de Jovem Empreendedor do Ano, 

beneficiando do apoio técnico-empresarial que possibilita a conversão das ideias em planos de 

negócio, de uma ação de formação de oito horas, no valor de 1.000 euros, que lhes permite 

aceder a informações e conselhos úteis para a concretização das suas ideias e subsequente 

entrada no mundo empresarial.  Complementarmente, a ANJE desencadeia todo um sistema 

dinâmico de acompanhamento, facilitando o acesso a instrumentos de suporte financeiro e 

infraestrutural.  

 

i) Programa de Empreendedorismo Jovem da Câmara Municipal de Lisboa 

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem vindo a implementar vários projetos e diferentes 

eventos no domínio do empreendedorismo e da criatividade em geral, apostando assim nas 

áreas do auto emprego e da inovação com projetos como Startups, rede de incubadoras, micro 

empreendedorismo. 
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Mais especificamente a CML tem desenvolvido uma estratégia de empreendedorismo jovem 

como uma cidade empreendedora e inovadora, assenta no desenvolvimento do ensino do 

empreendedorismo aos mais novos, nas escolas do concelho, pois existe a noção clara de que 

o empreendedorismo é uma atitude de vida que precisa de ser construída e desenvolvida, e é 

um requisito obrigatório para o desenvolvimento e aumento quantitativo e qualitativo de 

iniciativas empresariais. 

A CML considerando primordial o estabelecimento de uma rede de atores na área de inovação 

e empreendedorismo, de modo a desenvolver na cidade uma atitude de promoção do talento, 

o apoio a ideias inovadoras e a atenção às realidades da economia e da competitividade tem 

desenvolvido vários projetos com vista a cultivar nos jovens com idade escolar os valores da 

responsabilidade cívica, do envolvimento na vida da comunidade, a educação para a cidadania, 

a importância da partilha de responsabilidade. Entre esses projetos encontram-se o projeto-

piloto - OP Escolar 2011 (16 turmas com cerca de 257 alunos),o projeto em parceria com a JAP 

para a implementação de dois programas: “Economia para o Sucesso” e “A Empresa” dirigidos 

ao 9º ano de escolaridade e secundário bem como a participação da CML nos programas “A 

Família” e “A Comunidade”, dirigidos aos 1º e 2º anos, do 1 º ciclo do ensino básico. 

 

j) Empreender+ 

Este programa destina-se a jovens com idade superior a 18 anos detentores de ideias e que 

podem beneficiar de um conjunto de ações nomeadamente laboratório de 

empreendedorismo, dinamização da bolsa de ideias e de meios e pela implementação de um 

programa de ‘Formação para Empreendedores’, redes de investidores privados (Business 

Angels) e fomento do arranque de novas empresas e apoio ao início de atividade. Este 

programa é gerido pelo IAPMEI. 

 

k) Iniciativas Locais de Emprego 

Este programa destina-se a Jovens à procura de 1º emprego, (para alem de outros públicos) 

através de apoio a projetos que deem lugar à criação de novas empresas e que originem a 

criação de postos de trabalho para o desenvolvimento local, mediante a realização de 

investimentos de pequena dimensão. 

Este programa é gerido pelo IEFP que presta apoio técnico e financeiro para a criação de 

postos de trabalho e para as necessidades de investimento da empresa (elegível até 150 000 

euros podendo o candidato ter a possibilidade de receber o montante global do subsídio de 

desemprego de uma só vez e do financiamento, em forma de subsídio não reembolsável, no 

montante máximo de 60 000 Euros, podendo, ainda, candidatar-se a crédito bonificado 

mantendo o montante máximo do investimento elegível). 

 

l)  Instalação de Jovens Agricultores 

Esta iniciativa destina-se a Jovens com idade entre os 18 e os 40 anos, com o 9.º ano de 

escolaridade, em regime de primeira instalação como agricultores e sob a forma jurídica de 

pessoa coletiva e desenvolve-se no Quadro do programa de Desenvolvimento Rural, PROVER. 
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Este programa presta um apoio sob a forma de subsídio não reembolsável, no valor de 40 000 

Euros por beneficiário o qual visa não só a implementação de novas iniciativas por parte dos 

jovens como também promove ações de formação e qualificação dos jovens e ainda a 

adaptação das respetivas explorações agrícolas. 

 

m) Programas de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego 

Estes programas destinam-se a jovens à procura do 1.º emprego com idade entre os 18 e os 

35 anos, inclusive, com o mínimo do ensino secundário. 

Este programa é igualmente gerido pelo IEFP com o objetivo de apoiar projetos de criação de 

empresas que originem a criação de emprego e contribuam para a dinamização das 

economias locais, através de i) linha de crédito com garantia e bonificação da taxa de juro: ii) 

linha MICROINVEST (até 15.000 Euros de investimento e financiamento) iii) linha INVEST + (15 

000 a 200 000 Euros de investimento, com um limite máximo de financiamento até 100 000 

Euros (95 % do investimento e 50.000 Euros por posto de trabalho criado, iv) 

acompanhamento do projeto aprovado e consultoria de apoio ao desenvolvimento do 

projeto. 

 

n) Promoção do empreendedorismo imigrante 

Este programa destina-se a jovens à procura do 1.º emprego com idade entre os 18 e os 35 

anos, inclusive, com o mínimo de ensino secundário, de modo a fomentar atitudes 

empreendedoras junto das comunidades imigrantes, com especial enfoque naquelas que 

residem em bairros de maior vulnerabilidade. 

Este programa é gerido pelo ACIDI o qual presta apoios semelhantes ao do Programa de Apoio 

ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego.76 

 

5.4. ASPETOS A DESTACAR 

As transformações profundas no mercado de trabalho tiveram implicações nas políticas 

desenvolvidas pelo Estado para, por um lado, combater o desemprego e, sobretudo, para 

promover a integração dos trabalhadores no mercado de trabalho; 

O desemprego dos jovens afeta significativamente o capital humano dos mesmos, em termos 

de competências profissionais e sociais – efeitos que podem perdurar e com custos pessoais 

significativos – o que levou ao aparecimento de vários programas de emprego de jovens 

apoiados por diversas organizações internacionais (Banco Mundial, Comissão Europeia); 

                                                           
76

 Para além dos mencionados programas institucionais ainda existem outros programas que embora 
abranjam vários grupos de população podem no entanto revestir-se de interesse para o público 
jovem, nomeadamente, Curso de Empreendedorismo, Introdução "Plano de Negócio"- 
Pequenas formações GRATUITAS, Coaching/Consultoria Projetos Económico-Financeiros 
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Dos vários estudos de avaliação das medidas de emprego para jovens destacam-se algumas 

das conclusões e recomendações do Banco Mundial: 

• A formação profissional predomina nas políticas públicas de integração dos jovens no 

mercado de trabalho; 

• As políticas visam os jovens de baixo rendimento e com poucas qualificações; 

• A probabilidade de sucesso das políticas tende a ser maior nos países com maior 

flexibilidade nos mercados de trabalho; 

• O potencial de ganho existe nas inovações das políticas de emprego de jovens; 

• As políticas visando jovens pobres apresentam maior probabilidade de melhorar 

empregabilidade e rendimento dos visados.  

O custo elevado de muitas medidas ativas e, para certos programas, a pouca eficácia e 

eficiência das medidas contribuíram para o exame de outras intervenções públicas a favor do 

emprego, nomeadamente práticas de empreendedorismo que na UE estão também associadas 

ao reconhecimento da importância da inovação de produtos, serviços ou de métodos de 

produção que, muitas vezes, têm sido experimentadas com sucesso em microempresas; 

O empreendedorismo quer como competência chave quer como ação é um instrumento de 

promoção dos níveis de empregabilidade pelo que vários Estados Membros introduziram quer 

estratégias nacionais de educação no domínio do empreendedorismo quer 

empreendedorismo como componente curricular obrigatória; 

Vários são os trabalhos sobre boas práticas de empreendedorismo destacando-se a OCDE com 

o programa denominado Local Economic and Employment Development Programme (LEED) 

que tem produzido um conjunto de estudos e relatórios sobre a matéria; 

Quanto à Participação dos jovens em medidas ativas de emprego em Portugal entre 2007-2011 

destaca-se: 

• Redução em todas as categorias de medidas ativas, à exceção das medidas de 

formação; 

• Em 2011,os jovens representavam 32,5% dos participantes no total das medidas 

ativas de emprego (em 2007, 45%); 

• Formação e Incentivos ao Emprego foram as medidas mais participadas pelos 

jovens (2011): 53% em medidas de formação; 43% em medidas de incentivo ao 

emprego. 

 

Segundo os dados do IEFP, em Setembro de 2013, a participação dos jovens em medidas ativas 

de emprego foram:  

• Mais de 69000 jovens (menos de 25 anos) beneficiaram destas intervenções, 

representado cerca de 22% do total de abrangidos. Destes jovens quase todos (92%) 

estavam desempregados à data de entrada; 

• Grande parte dos jovens beneficiários - cerca de 70% - participa em medidas de 

formação profissional; 
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• 28% participa em medidas de emprego e grande parte destes jovens – 75% -participa 

em medidas de inserção profissional – estágios. 

Das medidas ativas de emprego, atualmente em vigor (à data de Novembro de 2013), 

especialmente dirigidas à promoção da empregabilidade dos jovens, ou que, no caso de 

medidas generalistas, contemplem, entre os seus destinatários, jovens, nalguns casos 

conferindo-lhes prioridade, destacam-se os seguintes aspetos: 

• A diversidade e amplitude de medidas ativas, contemplando tipologias de intervenção 

diversas; 

• A crescente afirmação dos jovens desempregados, como destinatários de medidas 

generalistas ou como público-alvo de medidas específicas; 

• Um grupo etário cada vez mais alargado, dos 16 ou 18 anos aos 30 anos (nalguns casos 

até aos 40 anos) e diferentes níveis de educação; 

• A relevância das medidas de inserção profissional, em particular dos estágios, na 

facilitação da transição entre a educação e o emprego e na promoção da 

empregabilidade dos jovens; 

• A combinação de tipologias de medidas em resposta à crescente complexidade e 

gravidade das situações de desemprego. 

Perante a situação do mercado de trabalho em geral e em especial no que respeita á 

população jovem em Portugal múltiplas ações, quer de iniciativa publica quer privada, têm 

vindo a ser desenvolvidas com vista a dinamizar o empreendedorismo entre os jovens desde 

ações no quadro da escola, passando pela facilitação da transição da escola para o mercado de 

trabalho, a atividades de inserção, apresentando o estudo uma síntese de várias ações, dando 

uma visão de conjunto e simultaneamente dando a perceber o seu impacto. 
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6. A SOCIEDADE E OS JOVENS  

O presente capítulo integra fundamentalmente trabalho de campo com a abordagem de dois 

estudos de casos, um focus grupo centrado na população jovem de um dos territórios 

selecionados para o estudo de caso e ainda uma análise baseada numa amostra de alguma 

comunicação social, com vista a detetar-se a sensibilidade desta perante a grave situação dos 

jovens face ao mercado de trabalho. Estas metodologias constituem ferramentas essenciais 

para a concretização dos objetivos do projeto. 

 

6.1. OS JOVENS NA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

No âmbito deste projeto procedeu-se ao levantamento das notícias económicas e financeiras 

publicadas em diferentes meios de comunicação social sobre os jovens, no que respeita aos 

seguintes itens: Emprego, Desemprego, Formação Profissional, Estágios e Ações de Integração. 

A análise de conteúdo foi a técnica de investigação que permitiu descrever de forma objetiva, 

sistemática e quantitativa a informação manifesta nas notícias. Este instrumento metodológico 

possibilitou, através do programa Text Analysis for Surveys (STAfS), a criação dos itens de 

interesse anteriormente descritos, os quais resultaram tanto diretamente do que está patente 

no texto, como indiretamente através da heurística do latente. Os itens foram posteriormente 

submetidos à análise estatística para modelos categóricos.   

Os meios de comunicação selecionados para o efeito foram os seguintes: Lusa, Jornal de 

Notícias, Público, Diário de Notícias , Expresso e Jornal de Negócios.  

Das 351 notícias recolhidas, existem 25.7% que se referem a outros assuntos que não 

contribuem para os itens da análise, pelo que o estudo se debruça sobre 234, cuja distribuição 

pelos órgãos de comunicação social passa a constar do Quadro 6.1 e Gráficos 6.1 e 6.2. 

Comparando os resultados obtidos constata-se que a maioria das notícias irrelevantes provém 

da agência noticiosa LUSA, mas com pequena diferença (cerca de 4%) em relação às notícias 

relevantes. 

 

Quadro 6. 1. Fontes das Notícias 

N % N %
 LUSA 269 85.4 191 81.6

Jornal de Notícias 21 6.7 20 8.5

Público 12 3.8 10 4.3

 DN 7 2.2 7 3.0

 Expresso 5 1.6 5 2.1

Jornal Negócios 1 .3 1 .4

Total 315 100.0 234 100.0

Relevantes
Fontes

Gerais
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Gráfico 6. 1. Fontes das Notícias Gerais  Gráfico 6. 2. Fontes das Notícias Relevantes 

 

 

 

a) Distribuição temporal das notícias 

As notícias recolhidas situaram-se principalmente no mês de Fevereiro. As notícias relevantes 

distribuíram-se por 2.6% em Janeiro e os restantes 97.4% em Fevereiro, conforme Quadro 6.2.  

 

Quadro 6. 2. Notícias por Mês 

N % N %
1 Janeiro 8 2.5 6 2.6

2 Fevereiro 307 97.5 228 97.4

Total 315 100.0 234 100.0

RelevantesGerais
Mês

 

 

No que se refere aos dias de semana em que foram editadas, verifica-se a maior frequência no 

número de notícias publicadas às segundas-feiras, decrescendo sucessivamente até às quintas-

feiras, atingindo os mínimos durante os fins-de-semana (Quadro 6.3 e Gráfico 6.3). O primeiro 

e o último dia útil são os mais prolixos de notícias na semana. 

Estas diferenças são estatisticamente significativas conforme resíduos ajustados 

estandardizados superiores a 1.96 para p=0.05. 

 

Quadro 6. 3. Notícias por Dias da Semana 

N % N %
Segundas-feiras 74 23.5 52 22.2

Terças-feiras 57 18.1 41 17.5

Quartas-feiras 49 15.6 38 16.2

Quintas-feiras 41 13.0 34 14.5

Sextas-feiras 59 18.7 43 18.4

Sábados 19 6.0 15 6.4

Domingos 16 5.1 11 4.7

Total 315 100.0 234 100.0

Gerais Relevantes
Dias da semana
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Gráfico 6. 3. Notícias Relevantes por Dias da Semana 

 

 

b) Distribuição das notícias por itens 

Das 351 notícias recolhidas, existem 25.7% que se referem a outros assuntos que não 

contribuem para os itens da análise, pelo que o estudo se debruça sobre 234. 

O tema do desemprego com 37.2% de notícias é o mais citado, por oposição ao tema dos 

estágios que é referido apenas em 4.7% das notícias válidas, especificadas no Quadro 6.4 e no 

Gráfico 6.4.  

De entre as notícias relevantes, o desemprego apresenta uma prevalência aproximadamente 8 

vezes superior à dos estágios e cerca do dobro das vezes dos restantes temas em análise. 

 

Quadro 6. 4. Notícias por Itens  

N %
% 

Relevantes

Desemprego 87 27.6 37.2

Emprego 50 15.9 21.4

Ações Integração 47 14.9 20.1

Formação Profissional 39 12.4 16.7

Estágios 11 3.5 4.7

Total 234 74.3 100.0

Outros assuntos 81 25.7

Total geral 315 100.0  

 

 

 



238 
 

Gráfico 6. 4. Notícias Relevantes por Itens 

 

 

c) Distribuição das notícias de interesse por dias da semana 

Quando se analisa a distribuição conjunta das notícias relevantes por dias da semana verifica-

se que as notícias sobre o desemprego embora predominem em qualquer dia da semana, 

concentram-se especialmente às quartas-feiras (21.8%), as sobre empregos às segundas-feiras 

(22%) e sextas-feiras (26%); as sobre ações de integração às segundas-feiras (27.7%) e às 

sextas-feiras (21.3%), as que abrangem a formação profissional às segundas-feiras (30.8%) e as 

que se referem aos estágios às quartas-feiras (36.4%), conforme Quadro 6.5 e Gráfico 6.5. 

As diferenças assinaladas são estatisticamente significativas, conforme teste da partição do 

rácio da verosimilhança com p=0.05. 

 

Quadro 6. 5. Distribuição das Notícias de Interesse Pelos Dias da Semana 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

N 16 17 19 11 15 6 3 87

% Noticias 18.4% 19.5% 21.8% 12.6% 17.2% 6.9% 3.4% 100.0%

% Semana 30.8% 41.5% 50.0% 32.4% 34.9% 40.0% 27.3% 37.2%

Adj.Resid. -1.1 .6 1.8 -.6 -.3 .2 -.7

N 11 8 8 6 13 3 1 50

% Noticias 22.0% 16.0% 16.0% 12.0% 26.0% 6.0% 2.0% 100.0%

% Semana 21.2% 19.5% 21.1% 17.6% 30.2% 20.0% 9.1% 21.4%

Adj.Resid. .0 -.3 -.1 -.6 1.6 -.1 -1.0

N 13 8 6 7 10 1 2 47

% Noticias 27.7% 17.0% 12.8% 14.9% 21.3% 2.1% 4.3% 100.0%

% Semana 25.0% 19.5% 15.8% 20.6% 23.3% 6.7% 18.2% 20.1%

Adj.Resid. 1.0 -.1 -.7 .1 .6 -1.3 -.2

N 12 7 1 8 3 5 3 39

% Noticias 30.8% 17.9% 2.6% 20.5% 7.7% 12.8% 7.7% 100.0%

% Semana 23.1% 17.1% 2.6% 23.5% 7.0% 33.3% 27.3% 16.7%

Adj.Resid. 1.4 .1 -2.5 1.2 -1.9 1.8 1.0

N 0 1 4 2 2 0 2 11

% Noticias 0.0% 9.1% 36.4% 18.2% 18.2% 0.0% 18.2% 100.0%

% Semana 0.0% 2.4% 10.5% 5.9% 4.7% 0.0% 18.2% 4.7%

Adj.Resid. -1.8 -.8 1.9 .4 .0 -.9 2.2

N 52 41 38 34 43 15 11 234

% Noticias 22.2% 17.5% 16.2% 14.5% 18.4% 6.4% 4.7% 100.0%

% Semana 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Itens de interesse
Dias da Semana

Total

Total

Desemprego

Emprego

Ações 
Integração

Formação 
Profissional

Estágios
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 Gráfico 6. 5. Distribuição das Notícias de Interesse pelos Dias da Semana 

 

 

d) Notícias sobre jovens por fontes e itens de interesse 

Apenas 11.5%, ou seja, 27 das 234 notícias relevantes se referem de forma explícita ou 

implícita aos jovens. Os temas abordados conjuntamente com os jovens são partilhados 

essencialmente em 88.9% dos casos pelo tema desemprego e em menor proporção de 25.9% 

pelos estágios, conforme Quadro 6.6 e Gráficos 6.6 e 6.7.  

 

Quadro 6. 6. Partilha das Notícias sobre Jovens por Itens 

Notícias sobre % N

Jovens 100.0 27

Desemprego 88.9 24

Ações Integração 63.0 17

Emprego 51.9 14

Formação Profissional 48.1 13

Estágios 25.9 7  

 

Comparando a percentagem com que são referidas as notícias globalmente com as que se 

prendem apenas com os jovens, apesar das ações de integração ultrapassarem as citações do 

tema emprego, a única diferença estatisticamente significativa ocorre nos estágios, com maior 

número de citações no que se refere aos jovens (25.9% vs 4.7%), conforme teste de Wilcoxon 

com p=0.05.  
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O Gráfico 6.6 mostra a percentagem de notícias sobre jovens que são partilhadas pelos itens: 

desemprego 88.9%, ações de integração 63%, emprego 51.9%, formação profissional 48.1% e 

estágios 25.9%. 

 

Gráfico 6. 6. Partilha das Notícias sobre Jovens por Itens (%) 

 

 

 

O Gráfico 6.7 de Category Web indica em relação aos jovens o número de notícias partilhadas 

com os itens de relevo, onde se assinalam com segmentos de maior espessura as maiores 

partilhas de tipo de notícias e com círculos de maior dimensão as mais frequentes. 

 

Gráfico 6. 7. Quantidade de Notícias sobre Jovens Partilhadas por Itens  

 

 

e) Notícias sobre jovens por dias de semana 

Analisando apenas as notícias sobre jovens em termos semanais, a sua divulgação concentra-

se mais às quartas e sextas-feiras e em menor número às terças-feiras e domingos.  
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O Gráfico 6.8 evidencia as quartas-feiras, sextas-feiras e sábados como os dias da semana em 

que as notícias sobre jovens ultrapassam as globais, conforme se vê pela sobreposição das 

barras.  

Gráfico 6. 8. Notícias Globais e de Jovens por Dias de Semana (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém, quando se comparam as notícias que abrangem os jovens com as notícias globais, as 

que se referem aos jovens apresentam diferenças acima da média às quartas-feiras e abaixo 

da média às terças-feiras, sendo estatisticamente significativas conforme análise das partições 

do teste Likelihood ratio (p=0.05) e Quadro 6.7.  

 

Quadro 6. 7. Notícias sobre Jovens e Globais por Dias de Semana 

N
%  

Noticias
% 

Semana
Adjusted 
Residual N

%  
Noticias

% 
Semana

Segundas 4 14.8% 7.7% -1.0 52 22.2% 100.0%

Terças 1 3.7% 2.4% -2.0 41 17.5% 100.0%

Quartas 9 33.3% 23.7% 2.6 38 16.2% 100.0%

Quintas 3 11.1% 8.8% -.5 34 14.5% 100.0%

Sextas 6 22.2% 14.0% .5 43 18.4% 100.0%

Sábados 3 11.1% 20.0% 1.1 15 6.4% 100.0%

Domingos 1 3.7% 9.1% -.3 11 4.7% 100.0%

27 100.0% 11.5% 234 100.0% 100.0%

 Jovens

Semana

Globais

Total
 

 

f) Notícias de jovens e notícias globais por item de interesse 

Dividindo as notícias que versam sobre jovens pelas de carácter geral no que respeita aos itens 

de interesse, vê-se que o maior peso relativo se concentra nos estágios, enquanto o menor se 

situa no desemprego, pelo que as notícias sobre estágios incidem particularmente nos jovens 

(63.6%) ao contrário do desemprego (27.6%), conforme análise das partições pelo teste 

Likelihood ratio (p=0.05) e Quadro 6.8.  
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Quadro 6. 8. Peso das Notícias de Jovens nas Globais 

Jovens/global

%
Desemprego 24 87 27.6
Ações Integração 17 50 34.0
Emprego 14 47 29.8
Formação Profissional 13 39 33.3
Estágios 7 11 63.6

Notícias  Jovens Global

 

 

O Gráfico 6.9 evidencia precisamente os estágios como o único item em que as notícias sobre 

jovens ultrapassam as globais, conforme se vê pela sobreposição das barras.  

 

Gráfico 6. 9. Notícias Globais e de Jovens por Itens Relevantes (%) 

 

 

g) Notícias de jovens partilhadas por item de interesse e dias de semana 

As notícias de jovens ocorrem essencialmente às quartas-feiras em qualquer item de interesse, 

conforme Gráfico 6.10.  

 

Gráfico 6. 10. Notícias de Jovens por Itens Relevantes e por Dias de Semana 
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6.2. ESTUDOS DE CASO 

 

6.2.1. Objetivos  

O estudo de caso é uma abordagem metodológica de investigação especialmente adequada 

quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 

complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. É uma estratégia 

particularmente adequada quando se pretende conhecer o “como” e o “porquê”. 

No âmbito da candidatura ao POAT FSE do projeto “Fatores Determinantes para o Crescimento 

do Emprego de Jovens” - CREJOV foi, desde logo, definido como uma das etapas essenciais, a 

realização de “estudos de caso centrados em 2 territórios, como grupos testemunhos, com 

base em parcerias, integrando os principais agentes locais (ex: câmaras municipais, 

agrupamentos de escolas, centros de emprego) a estabelecer no início do estudo”. 

Estes estudos de caso fazem parte integrante da metodologia do CREJOV, articulando-se de 

forma transversal com um conjunto diverso de atividades, que concorrem para a persecução 

dos objetivos específicos referidos na Introdução. 

Em termos mais restritos, estes estudos de caso pretendem ser uma ferramenta de apoio à 

decisão através da auscultação e envolvimento de atores locais num processo de reflexão 

prospetiva sobre o desemprego jovem, podendo-se elencar os seguintes objetivos: 

• Avaliar com os atores locais, as condições, os recursos e os bloqueios ao emprego 

jovem e à concretização prática das políticas públicas nos domínios do desemprego 

jovem em 2 territórios distintos; 

• Elencar sugestões e recomendações, de base local, para uma melhor integração dos 

jovens no mercado de trabalho e maior eficácia na implementação das políticas 

públicas e na utilização dos meios de financiamento disponíveis no âmbito do FSE; 

• Identificar metodologias/soluções capazes de promover um maior envolvimento e 

interação entre os atores locais com particulares responsabilidades no âmbito de 

emprego/desemprego jovem. 

 

6.2.2. Seleção dos territórios 

Os estudos de caso em apreço consistiram na análise e reflexão sobre o desemprego jovem em 

dois concelhos, desenvolvendo-se para o efeito um processo de entrevista junto dos atores 

locais mais relevantes, de forma a auscultar a sua perceção e obter conclusões que possam 

contribuir para a compreensão global do fenómeno. 

Num estudo de caso a seleção da amostra assume uma especial relevância, pelo que houve um 

particular cuidado com a escolha dos territórios de análise, bem como com os atores a inquirir. 

Nesta perspetiva procuraram-se concelhos com dimensão e massa crítica suficiente para 

perceber e discutir o fenómeno e entidades com especial relevância e conhecimento da 

matéria em análise. 

Na seleção dos territórios houve os seguintes pressupostos de partida: 
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• Terem dimensão populacional elevada, já que em territórios de baixa densidade o 

número de jovens é muito mais diminuto e as questões do emprego/desemprego 

podem ficar condicionadas por um único empregador, ou por questões económicas e 

sociais particulares, que desvirtuem a análise que se pretende levar a cabo. Por esta 

razão optou-se por concelhos com maior densidade populacional e, portanto, com um 

número absoluto de desempregados jovens mais elevado; 

• Serem realidades contrastadas, a nível de: localização geográfica (Norte e Sul) e de 

dimensão do desemprego jovem (maior e menor). 

Dentro desta linha de raciocínio optou-se pela seleção dos concelhos de Sintra e de Vila Nova 

de Gaia, respetivamente o segundo e terceiro mais populosos do país, ambos integrados em 

áreas metropolitanas, o primeiro na AML (Área Metropolitana de Lisboa) e o segundo na AMP 

(Área Metropolitana do Porto) e com taxas de desemprego contrastadas, mais elevada em 

Gaia e menor em Sintra. Os valores do desemprego encontram-se no capítulo 3 do presente 

estudo.  

Depois de selecionados os territórios, procedeu-se à identificação de atores locais com 

potencial interesse em cada uma destas áreas, procurando-se entidades com diferentes 

perspetivas, capazes de promover uma melhor partilha de informação e um maior 

enriquecimento das recomendações gerados a partir das diferentes experiências de cada um. 

Nesta perspetiva efetuou-se uma primeira listagem que abrangeu a seguinte tipologia de 

entidades: 

• Centros de Emprego 

• Câmaras Municipais 

• Juntas de Freguesia 

• Escolas Profissionais/Centros de Formação 

• Universidades/Politécnicos 

• Empresas relevantes 

• Associações Empresariais 

Todas as entidades identificadas foram contatadas por mail e telefonicamente, sendo de 

registar o manifesto alheamento de algumas, nomeadamente das Câmaras Municipais, que 

apesar de serem responsáveis pelas Redes Sociais, portanto com intervenção direta nas 

questões do desemprego e problemáticas associadas e terem elevada responsabilidade no 

desenvolvimento de parcerias de base territorial, não foi possível obter qualquer tipo de 

resposta à solicitação de reunião, apesar das insistências.  

Não obstante os constrangimentos decorrentes desta indisponibilidade foi possível obter-se 

um conjunto de atores locais, apresentado no Quadro 6.9, que consideramos significativo e 

diversificado, sendo de realçar a enorme colaboração e disponibilidade evidenciada por cada 

um. 
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Quadro 6. 9. Atores Locais Intervenientes 

Sintra Vila Nova de Gaia 

1. Junta de Freguesia de Monte Abraão  
2. Junta de Freguesia de Rio de Mouro  
3. Centro de Emprego de Sintra 
4. Micronorma 
5. Escola Profissional Alda Brandão de 

Vasconceles (EPAV) 
6. Associação Empresarial do Concelho de 

Sintra  
7. GIP (Gabinete de Inserção Profissional) 

da Escola Gama Barros  

1. Escola Secundária dos Carvalhos  
2. Associação Empresarial de Portugal (AEP) 
3. Centro de Emprego de Gaia 
4. Salvador Caetano  
5. Associação Nacional de Jovens 

Empresários (ANJE) 
 

 

De forma a poder confrontar posições e resultados, e obter uma uniformidade na análise, 

todas estas entidades foram inquiridos com base num questionário semidirecionado, que se 

apresenta em anexo. 

 

6.2.3. Breve retrato dos Concelhos 

De forma a perceber melhor os territórios em análise foi efetuado um breve levantamento de 

alguns indicadores demográficos, sociais e económicos, que se expõe nos Quadros seguintes.  

Em termos sumários, verifica-se que ambos apresentam quantitativos populacionais 

significativos, acima dos 300 mil habitantes, sendo concelhos que cresceram no último período 

intercensitário, embora com caraterísticas etárias um pouco diferentes. 

 

Quadro 6. 10. Alguns Indicadores Demográficos 

Sintra Vila Nova de Gaia 

População Residente (2011) 

377.835 Indivíduos (2º concelho mais 
populoso do país com uma variação de 3,9% 
no último período intercensitário) 

302.295 Indivíduos (3º concelho mais 
populoso do país com uma variação de 4,7% 
no último período intercensitário) 

Estrutura por grandes grupos etários 

Total 377.835 100,0% 

0 - 14 anos 66633 17,6% 

15 - 24 anos 43891 11,6% 

25 - 64 anos 215654 57,1% 

65 e mais anos 51657 13,7% 
 

Total 302.295 100,0% 

0 - 14 anos 46641 15,4% 

15 - 24 anos 32544 10,8% 

25 - 64 anos 176452 58,4% 

65 e mais anos 46658 15,4% 
  

Qualificação da população residente 
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Qualificação população entre 15 e 24 anos 

  

Fonte: INE ,Censo 2011 

 

Apesar de ambos serem concelhos mais jovens e menos envelhecidos do que a média 

nacional, Sintra apresenta maiores quantitativos de população jovem do que Vila Nova de 

Gaia.  

Já a nível de qualificação, não se verifica uma diferença muito relevante entre os dois 

territórios. A nota de maior destaque vai para a maior escolaridade da população jovem (entre 

15 e 24 anos), quando comparada com a população total, tanto em Sintra como em Vila Nova 

de Gaia. Com efeito, em cada um dos concelhos a população jovem com ensino superior está 

acima dos 20%, sendo tanto mais relevante quando verificamos que se trata de população até 

aos 24 anos, onde uma percentagem significativa ainda se encontra a estudar. Os maiores 

níveis de fragilidade e preocupação acontecem naqueles que apenas detêm o 1º e 2º ciclo ou 

nenhum nível de ensino, o que corresponderá a abandono escolar precoce, sendo mais 

significativo em Vila Nova de Gaia, [onde 4,5% da população jovem (entre os 15 e os 24 anos) 

tem apenas o 2º ciclo, 1,2% o 1º ciclo e 0,4% nenhum nível de escolaridade], embora em Sintra 

também não seja despiciente. 
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17,0%

Básico - 1.º ciclo
19,7%

Básico -
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0,6%
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4,5%
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44,7%
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2,9%
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24,7%



247 
 

Quadro 6. 11 .Alguns Indicadores Económicos 

Sintra                                                                        Vila Nova de Gaia 

População Empregada por Setores de Atividade Económica 

  

Local de Trabalho da População Residente 

Total 170.202 100% 

População 
que trabalha 
no concelho 
de residência 

79.634 47% 

Noutro 
município 

88.878 52% 

No 
estrangeiro 

1.690 1% 
 

Total 125.214 100% 

População que 
trabalha no 
concelho de 
residência 

74.965 60% 

Noutro 
município 

48.607 39% 

No estrangeiro 1.642 1% 
 

Fonte: INE ,Censo 2011 

 

A distribuição da população empregada por setor de atividade dá-nos uma indicação sobre a 

base económica concelhia, embora só em parte, dado que muitos dos habitantes não 

trabalham no concelho como se pode ver no quadro que evidencia o local de trabalho da 

população residente. Na realidade mais de metade da população de Sintra trabalha fora do 

concelho, enquanto em Vila Nova de Gaia esse valor é de 40%, portante menor, mas também 

bastante significativo. Os principais destinos de emprego são os concelhos polarizadores das 

duas áreas metropolitanas, respetivamente Lisboa e Porto.  

A nível dos setores de atividade, ambos os concelhos evidenciam um elevado grau de 

terciarização, com a componente mais significativa no setor terciário (económico), embora Vila 

Nova de Gaia apresente uma base mais significativa de trabalho no setor secundário, em face 

da importância da atividade industrial nesta zona do país. 

 

 

 

 

Sector primário
0% Sector 

secundário
20%

Sector terciário 
(social)

28%

Sector terciário 
(económico)

52%

Sector primário
0% Sector 

secundário
26%

Sector terciário 
(social)

27%

Sector terciário 
(económico)

47%
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6.2.4. Principais Resultados 

 

6.2.4.1. Sintra 

6.2.4.1.1. Perceção sobre a situação do desemprego na região 

A generalidade das entidades entrevistadas tem a perceção do aumento significativo do 

desemprego Jovem. Cerca de 57% afirmaram que o desemprego jovem se situa entre os 10% e 

os 50% e as restantes responderam que é inferior a 10%. A maioria considera que o aumento 

do desemprego jovem está em linha com o desemprego geral, apenas 28% acham que é 

superior. Quanto ao género onde existe maior desemprego jovem, não existiu uniformidade 

nas respostas, o que revela algum desconhecimento sobre a matéria, mas também a pouca 

relevância dada a esta questão: 28% responderam que é o masculino o mais elevado; 14% que 

é o feminino, e 57% que é igual. 

A maioria dos inquiridos ( 57%) perceciona que o desemprego em Sintra é semelhante ao resto 

do país, havendo dois que não têm ideia e apenas um considera que seja inferior por ser uma 

zona com muita atividade económica (Indústria, Comércio, Serviços). 

Por sua vez em relação à emigração existe a convicção generalizada que, na região, há uma 

percentagem significativa de jovens que vão trabalhar para outros países. 

 

6.2.4.1.2. Fatores do desemprego e estratégias de promoção do 

emprego jovem 

Quando questionados sobre os cinco fatores mais importantes que influenciam o aumento do 

desemprego jovem foram identificados, pelos atores locais, diferentes motivos, que foram 

agregados e hierarquizados do seguinte modo:  

 

1. Situação económica do país/Estrutura do mercado de trabalho:  

• Diminuição das ofertas de emprego; conjuntural e transversal a todas as idades; 

• Quebra no setor da construção civil: População (jovem) trabalhava maioritariamente 

nas obras porque: era bem pago; não necessitavam de formação; não exigia grandes 

compromissos (contratos curtos e havia sempre trabalho). 

 

2. Baixas qualificações dos jovens/elevado absentismo (abandono sobretudo aos 15/16 

anos). 

• É difícil mobilizar jovens para cursos de formação: Como havia facilidade de trabalho 

os jovens abandonavam cedo a escola (preferiam começar logo a receber). Facilmente 

criaram compromissos (carro, casa,…) o que faz com que prefiram os trabalhos à 

tarefa do que as bolsas de formação (muito baixas); 

• Inexistência de oferta formativa para quem abandona a escola abaixo do 9º ano. 

 

3. Desajustamento entre a oferta e a procura (qualificações desajustadas ao mercado 

de trabalho) 
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• Preconceitos relativamente a quem não tira cursos superiores fizeram com que faltem 

Quadros intermédios; 

• Mercado não absorve muitos cursos superiores (sobretudo nas áreas sociais). 

 

4. Problemas inerentes à atitude dos jovens 

• Indisciplina. Falta de responsabilidade; 

• Pouca preparação para os jovens desempenharem determinadas funções (dificuldade 

de adaptarem os saberes e de cumprirem regras); 

• Pouca polivalência dos jovens (mercado não aceita tão bem a especialização); 

• Falta de atitude durante o curso/falta de capacidade de resistência; 

• Falta de flexibilidade para desempenhar outras funções; 

• Pouca maturidade para trabalhar. 

 

5. Inexistência ou fraca rede de apoio familiar aos jovens 

• Falta de atitude em casa esperando que o Estado/escola tudo resolva; 

• Famílias com fraco nível de qualificação e de apoio aos jovens; 

• Famílias com pouca formação e que acompanham pouco; 

• Elevada proteção dos pais, diminui a motivação e a ambição (preferem ficar em casa 

do que se esforçarem); 

• Não acompanhamento dos pais leva à desmotivação. 

 

6. Problemas inerentes ao tecido empresarial 

• Precariedade de alguns vínculos laborais/falta de aposta das entidades em jovens 

inexperientes; 

• Precariedade financeira das ofertas de trabalho e dos vínculos contratuais; 

• Alguns empresários contratam jovens por pouco tempo e há quem abuse dos estágios; 

• Falta de aposta das entidades em jovens sem experiência. 

Por sua vez, na resposta aos principais fatores que poderiam provocar a redução do 

desemprego jovem, verificou-se uma elevada dispersão na sua identificação, sendo difícil de 

hierarquizar, dado que houve uma diferente valorização da importância de acordo com o tipo 

de entidades e sensibilidade dos interlocutores. De qualquer modo, foi possível agregar os 

aspetos mencionados embora a sequência não respeite a ordem de importância: 

a) Aumentar a aposta nos cursos técnico profissionais (maior difusão e qualidade) 

• Difusão cursos técnico profissionais; 

• Aposta dos jovens em formações mais técnica; 

• Maior valorização dos cursos profissionais – Sociedade deve olhar de outra 

maneira; 

• Melhoria da qualidade dos cursos técnico profissionais . 

 

b) Maior interligação entre as necessidades do tecido empresarial e a oferta 

formativa/melhoria do trabalho em rede 

• Adaptar oferta formativa às necessidades empresariais; 

• Maior aproximação às necessidades do mercado de trabalho dos programas 

escolares (até à realidade dos próprios jovens); 
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• Articulação entre os cursos e as empresas a nível de estágios e de desenho de 

cursos; 

• Melhoria do trabalho em rede (escolas, autarquia, tecido empresarial); 

• Promover escolas/cursos diferenciados para diferentes áreas, a servir a indústria 

local; 

• Maior trabalho em rede entre entidades locais (GIP, J.F.,, associações, universo., 

etc). 

 

c) Promover uma mudança de atitude dos jovens 

• Melhoria da atitude empreendedora; empreendedorismo desde a primária 

• Maior investimento dos jovens neles próprios; 

• Currículos escolares devem integrar o empreendedorismo; 

• Maior incentivo para o empreendedorismo, não só a nível económico, mas também 

aconselhamento, banco de ideias, logística, etc.; 

• Maior investimento dos jovens na formação; 

• Maior envolvimento dos jovens mostrando vontade e empenho; 

• Maior cuidado por parte dos jovens na escolha do curso (ligação entre o curso que 

escolhem e o que as empresas estão a oferecer); 

• Maior preparação para o mercado de trabalho no âmbito escolar. 

 

d)  Promover maior integração de jovens nas empresas 

• Maior aposta nos jovens por parte dos empresários; 

• Maior divulgação e informação às empresas sobre os estágios; 

• Promover o incentivo à criação de emprego e benefícios fiscais para as entidades 

empregadoras; 

• Criar condições por parte das empresas para que os jovens possam desenvolver 

ideia. 

 

e)   Melhoria da economia e alteração do perfil empresarial/estrutura económica 

• Maior apoio ao desenvolvimento industrial: alteração do perfil do tecido 

económico: menos serviços e mais indústria. 

 

Relativamente às Políticas Publicas para apoio ao emprego jovem, as entidades revelaram 

algum conhecimento sobretudo da medida mais tradicional do IEFP, ou seja os Estágios 

Profissionais, tendo também havido bastantes referências ao Impulso Jovem. Os Programas 

enunciados foram os seguintes: Programa de Estágios Profissionais, Impulso Jovem, Passaporte 

Emprego, Programa Estímulo 2012/2013 e Estágios Património Ativo. 

Apesar de haver algum conhecimento dos programas por parte dos entrevistados, o que se 

justifica pela ligação direta ou indireta às temáticas do emprego e do desemprego, houve 

algumas chamadas de atenção com a referência a que “ninguém conhece as medidas/devia 

haver maior sensibilização”, e que “é necessário que as empresas conheçam melhor os 

programas”, ou mesmo que estes “são muito burocráticos”. Por sua vez, houve também o 

alerta para a inexistência de medidas para os jovens que concluem os cursos profissionais, 
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para além dos tradicionais estágios não remunerados. Todas estas dificuldades inviabilizam 

uma maior eficácia das políticas públicas. 

Relativamente a projetos que tenham conhecimento e que considerem relevantes na criação 

de emprego para jovens a nível regional/local, foram identificadas iniciativas do IEFP, mas 

também de outros atores nomeadamente associações de base local, com financiamento de 

programas direcionados para este tipo de iniciativas, como o Escolhas, medidas do POPH, ou 

outros como é o caso do K´Cidade ou da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Os projetos 

identificados foram os seguintes: 

• Estágios Profissionais do IEFP; 

• Aldeia de Santa Isabel - Projeto de Educação – Formação e Ação Social Comunitária da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

• Projeto CLDS (Contrato Local e Desenvolvimento Social) – Tapada das Mercês – Projeto 

com a Fundação Agakan (k´cidade)/Comunidade islâmica; 

• Associação Dinamo – Freguesia de Algueirão – Trabalha faixa etária Jovem; 

• Associação Viva Cidade – Programa Escolas – trabalha jovens em risco de abandono 

escolar; 

• Programa Escolinha – projeto Escola Gama Barros – dão apoio alimentar mas com 

obrigação de ir ao GIP e a sessões de apoio. 

 

6.2.4.1.3. Setores de atividade e qualificações 

Quando questionados sobre as atividades que mais penalizam o desemprego jovem a resposta 

das entidades incidiu por ordem de preferência nos seguintes setores: Pequeno Comércio; 

Construção Civil, Serviços (escriturários, rececionistas, estafetas; serviços de apoio social 

(infância)),Restauração (empregados; ajudantes de cozinha), Indústria dos Mármores, 

Hotelaria (empregadas de andares). 

A perceção sobre os setores que mais penalizam o desemprego jovem centra-se em atividades 

pouco qualificadas que, de uma forma geral necessitavam de menos formação e permitiam 

uma entrada fácil no mercado de trabalho. Estão neste caso, sobretudo o pequeno comércio e 

a construção civil, atividades onde os jovens com pouca formação conseguiam penetrar sem 

grande dificuldade. Muitos abandonavam a escola para se dedicar a estas atividades que 

permitiam começar a ter rapidamente uma remuneração, mas que são aquelas que 

presentemente mais se ressentem com a crise económica que o país atravessa.      

No que respeita aos setores que podem potenciar o crescimento do emprego, nomeadamente 

para jovens, foram os seguintes os mais salientados: Turismo, Restauração e Hotelaria, mas 

com maior nível de qualificação, Comércio, Geriatria, Agricultura, serviços mais qualificados e 

flexíveis, áreas técnicas da indústria (moldes, ferramentas, design técnico), eventual 

dinamização da Base Aérea e áreas de especialização industrial (oferecer soluções, menos que 

fornecer produtos). 

A maior referência centra-se no Turismo, Restauração e Hotelaria, dado o potencial ainda não 

totalmente explorado, decorrente da classificação de Sintra como Património Mundial da 

Humanidade. Trata-se, no entanto, de atividades com maior exigência de formação e 
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qualificação, de forma a assegurar um serviço de qualidade aos inúmeros visitantes de 

diferentes origens nacionais e estrangeiros.  

Existe depois um leque disperso de outras atividades sendo a nota dominante a necessidade 

de qualificação e formação, tanto a nível de comércio como de serviços. Realce ainda para a 

menção à geriatria, profissão que os jovens muitas vezes declinam mas que abre um leque 

alargado de oportunidades, em face do envelhecimento da população e das novas exigências 

da sociedade. 

De acordo com os atores locais são as seguintes as áreas profissionais consideradas existirem 

em excesso na região: licenciados em áreas sociais/psicologia/advocacia/direito/sociologia, 

Construção Civil, Apoio Social (infância), Serviços (secretariado, contabilidade, 

administrativas), Serviços Domésticos, Artes Visuais e Espetáculos. 

Por sua vez as profissões/qualificações referenciadas em carência são as seguintes: Cursos 

médios e técnico profissional (eletrónica, logística e armazém; torneiros cnc; técnicos 

refrigeração e climatização, soldadores), licenciados (economia, informática, engenharia 

mecânica e eletrónica),técnicos qualificados de Turismo e Hotelaria, Geriatria e Agricultura 

Biológica em freguesias rurais. 

 

6.2.4.1.4. Competências e oferta formativa 

O mercado de trabalho exige um leque alargado de capacidades e aptidões. Numa altura em 

que uma quantidade significativa de jovens entre os 15 e os 24 anos procura emprego, é 

fundamental perceber quais as competências mais valorizadas, razão pela qual os atores locais 

foram questionados sobre “as competências essenciais para uma mais fácil integração dos 

jovens no mercado de trabalho”. As suas respostas identificaram as seguintes competências 

essenciais: 

• Formação e competências técnicas adequadas (Qualificações/formação 

adequada/competências técnicas/conhecimentos técnicos/formação contínua); 

• Competências relacionais (trabalho em equipa); 

• Cumprir regras (horário e tarefas) / Preparação para entrar no mercado de trabalho; 

• Dinamismo/Proatividade/Empreendedorismo; 

• Flexibilidade/polivalência; 

• Capacidade de trabalho/vontade/determinação; 

• Capacidade de comunicação. 

 

Quando questionados se a oferta de educação e formação (intermédia e superior) é adequada 

para permitir a empregabilidade dos jovens, a maioria dos atores locais refere que não, pelas 

seguintes razões: 

• Existem cursos a mais em que o mercado está saturado; 

• Currículos descontextualizados. Devia haver maior interligação com as empresas e 

adaptarem-se os currículos às mudanças da sociedade e dos jovens; 

• Devia haver uma aposta em áreas mais técnicas (carpintaria, canalização, mecânica,…); 

• Devia haver maior interligação entre escolas e empresas; 



253 
 

• Desvalorização dos cursos de nível técnico profissional. 

  

6.2.4.2. Vila Nova de Gaia 

 

6.2.4.2.1.  Perceção sobre a situação do desemprego na região 

A generalidade das entidades entrevistadas tem a perceção do aumento significativo do 

desemprego jovem, afirmando a maioria que este se cifra entre 10 a 50%, e que o aumento 

acompanha o do desemprego global. 

Quanto ao género onde existe maior desemprego jovem, não existiu uniformidade nas 

respostas, há semelhança do que aconteceu no estudo de caso de Sintra. 

A maioria dos inquiridos considera que o desemprego em Vila Nova de Gaia é superior ao resto 

do país, sendo esta uma diferença relativamente a Sintra onde a perceção generalizada é que 

era igual. As razões invocadas para a superioridade do desemprego jovem neste território 

foram essencialmente as seguintes: 

• Concelho com muita população e sem tecido empresarial capaz de a absorver; 

• Grande dormitório do Porto e concelhos vizinhos. O desemprego repercute-se em Gaia 

mas provém de outros concelhos; 

• Falta de oferta nos concelhos à volta; 

• Região onde predomina a indústria que está a despedir muita gente: população é mais 

acomodada e menos pró-ativa. 

Trata-se de uma região onde existe uma forte lógica familiar e economia informal a funcionar 

que dá suporte e apoio aos processos de desemprego. 

Por sua vez em relação à emigração, as respostas coincidem com Sintra, existindo também em 

Vila Nova de Gaia a convicção generalizada que, na região, há uma percentagem significativa 

de jovens que vão para outros países trabalhar. 

 

6.2.4.2.2. Fatores do desemprego e estratégias de promoção do emprego 

jovem  

Quando questionados sobre os cinco fatores mais importantes que influenciam o aumento do 

desemprego jovem, houve dois aspetos que se destacaram claramente: a situação económica 

do país e o desajustamento entre a oferta e a procura. Os restantes motivos estão muito mais 

dispersos, tendo sido agregados na sequência que se segue: 

 

1.Situação económica do país  

• Falta de dinâmica de mercado/não existe mercado de oferta de forma consistente; 

• Tecido empresarial e industrial não absorve mão-de-obra juvenil (principalmente 

licenciados); 
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• Falta de oferta de trabalho. 

 

2.Desajustamento entre oferta e procura  

• Mercado esgotado nalgumas áreas, evidente nalgumas licenciaturas; 

•  Desajustamento entre o que o mercado pretende e as qualificações dos jovens; 

• Falta de jovens para linhas de produção. 

 

3.Baixas qualificações dos jovens/desvalorização da escola por parte das famílias 

 

4.Problemas inerentes à atitude dos jovens 

•  Jovens não sabem “fazer”, nem “estar” (principalmente os que têm poucas 

qualificações); 

• Por vezes os jovens não têm as competências valorizadas pelo mercado e trabalho; 

• Expectativas dos jovens (status, condições, salário) não correspondem à maioria das 

ofertas existentes; 

• Forma de estar e falta de cultura de exigência; 

• Forma como os pais educaram os jovens (Foi-lhes dado tudo); 

• Pouca disponibilidade das empresas para abrir as portas a esta faixa etária pela forma 

de estar dos jovens; 

 

5.Problemas inerentes ao tecido empresarial 

• Falta de transformação do modelo de negócio das empresas portuguesas – modelo 

antigo o que dificulta a integração de jovens com formação superior; 

• Empresas muito frágeis que recrutam com baixo nível de formação para pagarem 

pouco; 

• Custos diretos e indiretos de contratação; 

• Avanço da tecnologia retirou muita mão-de-obra; 

 

6.Fraco trabalho em rede 

• Falta de articulação entre mundo académico e empresarial; 

• Falta de articulação entre parceiros (empresas, associações, universidades, autarquias, 

centro de emprego); 
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7.Jovens que saem dos cursos profissionais têm dificuldade em entrar no mercado de 

trabalho 

• Encargos elevados para as empresas; 

• Atitude dos jovens nem sempre é a melhor; 

• Dificuldade dos jovens darem resposta imediata; 

 

8.Pouca orientação e incentivo para a criação do próprio negócio 

Por sua vez, na resposta aos principais fatores que poderiam provocar a redução do 

desemprego jovem, verificou-se há semelhança do que aconteceu em Sintra, uma elevada 

dispersão na sua identificação, sendo difícil de hierarquizar, dado que houve uma diferente 

valorização da importância de acordo com o tipo de entidades e sensibilidade dos 

interlocutores. De qualquer modo, foi possível agregar os aspetos mencionados, embora a 

sequência não respeite a ordem de importância: 

 

a) Incentivos à contratação e integração de jovens nas empresas 

• Política de incentivo para a continuidade de qualificação dos jovens nas empresas (por 

exemplo através do alargamento dos estágios); 

• Criar incentivos às empresas para além dos estágios. Outros benefícios para além do 

pagamento de bolsas. P.ex: fiscais, prémios de integração, bonificação para 

candidaturas; 

• Capacitação das empresas para contratar (o problema é que o mercado está parado); 

• Estágios mais longos; 

• Incentivos à contratação sem termo; 

• Benefícios mais significativos à contratação (por exemplo, prazo mais longo na redução 

da TSU); 

• Maior abertura dos estágios às empresas mais pequenas/quem se candidata são 

sempre as grandes empresas; 

 

b) Maior interligação entre as necessidades do tecido empresarial e a oferta 

formativa/Melhoria do Trabalho em rede 

• Maior interação com os parceiros; 

• Maior articulação a nível concelhio da oferta formativa (não há aproveitamento de 

sinergias); 

 

c) Melhoria da qualificação profissional e da oferta formativa 

• Qualificação profissional e técnica; 
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• Maior qualificação profissional intermédia: sistema dual; 

• Maior cuidado na oferta formativa. Deverá primeiro ser visto o que é necessário; 

•  Aprofundamento da vertente técnica nos cursos técnico profissionais (muitas 

instituições não têm condições para a formação que estão a dar); 

 

d) Atuar nas áreas onde faltam competências aos jovens 

• Formação para reduzir os problemas de integração em contexto organizacional 

(investimento pode ser nas escolas ou mesmo nas empresas); 

• Trabalhar o risco e a criatividade desde muito pequenos; 

• Preparação no ensino secundário para o mercado de trabalho (falta os agentes 

educativos conhecerem o que o mercado empresarial valoriza); 

• Preparação para integrar a vida ativa/empresarial. 

• Saber estar – enorme preocupação com o cumprir regras/capacidade de integração 

dos valores das empresas; 

• Integração de empreendedorismo nos currículos das escolas. 

e) Maior apoio ao empreendedorismo: Estado com posição de orientação e incentivo 

f) Assegurar modelo de transformação das empresas portuguesas 

g) Criação de uma entidade reguladora que determine o que é excedentário e o que é 

suficiente 

h) Maior flexibilidade do mercado laboral 

 

Relativamente às políticas públicas para apoio ao emprego jovem foram referidos 

essencialmente os Estágios Profissionais do IEFP, bem como o IMPULSO Jovem, embora com a 

nota, nalguns casos, que estes eram aproveitados sobretudo pelas grandes empresas para 

utilizarem mão-de-obra qualificada e mais barata. 

Relativamente a projetos que tenham conhecimento e que considerem relevantes na criação 

de emprego para jovens a nível regional/local, foram identificadas sobretudo iniciativas do 

IEFP ou programas das associações empresariais entrevistadas (AEP e ANJE). Ao contrário do 

que aconteceu em Sintra não foi evidenciado conhecimento de Programas e Projetos de Base 

Local, o que poderá indiciar uma maior dispersão e menor trabalho em rede. 

 

6.2.4.2.3. Setores de atividade e qualificações 

Quando questionados sobre as atividades que mais penalizam o desemprego jovem as 

respostas incidiram nos seguintes setores: Indústria (setores tradicionais) Pequeno Comércio, 

Serviços Restauração, Construção Cvil e Terceiro Setor/Economia Social (exceção Geriatria). 
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Ao contrário do que aconteceu em Sintra, o mais referenciado foram os setores tradicionais da 

indústria, o que se relaciona com o perfil de especialização industrial, evidente pela maior 

quantidade de mão-de-obra a trabalhar neste setor de atividade. No restante, existe uma 

elevada dispersão de atividades havendo também notoriedade para o desemprego no 

pequeno comércio e nos serviços. Em comum com Sintra evidencia-se a reduzida exigência de 

qualificação das atividades referenciadas. 

No que respeita aos setores que podem potenciar o crescimento do emprego, nomeadamente 

para jovens, as atividades propostas são diversas não havendo nenhuma com um enfoque 

claro: 

Turismo/Hotelaria/Restauração (qualificada),pequenos negócios especializados mas com mais 

valor acrescentado, serviços ligados ao envelhecimento e ao ambiente; conteúdos multimédia, 

setores exportadores, empresas industriais (diversificação), áreas ligadas à saúde 

(termas,….),áreas emergentes como a aeronáutica e pequenos nichos como as indústrias 

criativas. 

Apesar de não haver nenhuma que se saliente especialmente, ao contrário de Sintra onde 

houve uma clara aposta no turismo e hotelaria, é evidente a preocupação com a evocação de 

atividades com forte incorporação de valor acrescentado e que exigirão maior formação por 

parte dos trabalhadores, coincidindo com a maior disponibilidade de mão-de-obra jovem mais 

qualificada, atualmente existente. 

De acordo com os atores locais são as seguintes as áreas profissionais que existem em excesso 

na região: áreas sociais (psicologia, sociologia, filosofia),professores, informática, tecnologia, 

áreas específicas da saúde (fisioterapeutas) e Artes Visuais e Espetáculos. 

Salientam-se como profissões em excesso, os licenciados nas áreas sociais (psicologia, 

sociologia, filosofia), havendo também referência a outras como os professores. 

Por sua vez, as profissões/qualificações referenciadas em carências versam essencialmente as 

áreas Industriais com formação própria que foi desvalorizada (torneiro, cnc, etc), bem como a 

manutenção de máquinas, gestão industrial, design, marketing e engenharias (mecânica e 

eletrotécnica).  

 

6.2.4.2.4. Competências e oferta formativa 

Quanto às “competências essenciais para uma mais fácil integração dos jovens no mercado de 

trabalho”, as respostas identificam essencialmente as seguintes: 

• Humildade, disponibilidade e flexibilidade; 

• Respeito pelos colegas; 

• Perceber as organizações/saber estar; 

• Conhecimentos técnicos; 

• Conhecimento da sociedade; 

• Domínio das línguas. 
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Relativamente à questão se a oferta de educação e formação (intermédia e superior) é 

adequada para permitir a empregabilidade dos jovens, há unanimidade quanto 

inadequabilidade, sobretudo pela seguinte ordem de razões: 

• Falta fazer o aproveitamento das potencialidades do concelho (falta aproveitar 

sinergias); 

• Falta articulação entre as entidades do Ministério da Economia e da Educação; 

• Faltam níveis intermédios como técnicos, torneiros, soldadores ou eletricistas; 

• Excesso nalgumas áreas. “Quem deveria determinar a formação é o emprego”; 

• Os cursos muitas vezes são só para ir buscar subsídios e alimentar estruturas. Deveria 

haver um diagnóstico nacional e/ou regional; 

• O mercado não sente os “cursos médios” como qualificados porque não estão 

adequados ao que é necessário, nem têm o saber que é preciso; 

• Não estão adequados ao que o mercado precisa. 

 

6.2.5. Análise comparativa 

 

Seguidamente apresenta-se uma análise comparada dos resultados das entrevistas nos dois 

concelhos em estudo – Sintra e Vila Nova de Gaia. Em todas as questões, onde era 

tecnicamente possível, foram efetuados gráficos, de forma a expressar de forma eficiente e 

simples os resultados obtidos. Seguidamente, para cada uma das representações desenvolveu-

se pequena sumula conclusiva. 

 

Gráfico 6. 11. Opinião sobre a Situação do Desemprego Jovem nos Últimos 6 Meses 

  

 

Existe, nos dois concelhos, 

a perceção do aumento 

significativo do 

desemprego Jovem, 

embora esse valor seja 

superior em Gaia do que 

em Sintra. 
0%

43%

57%

0%

20%

0%

80%

0%

Não sabe

Menos de 10%

De 10 a 50%

Mais de 50%

V.N. Gaia Sintra



259 
 

Gráfico 6. 12. Opinião sobre o Ritmo de Crescimento do Desemprego Jovem em Relação ao 
Total de Desemprego 

 

Nos dois concelhos a 

maioria considera que o 

aumento do desemprego 

jovem tem 

acompanhado o 

desemprego geral, 

embora em Gaia exista 

uma componente 

significativa a considerar 

que o desemprego jovem 

teve maior crescimento. 

 

Gráfico 6. 13. Opinião sobre a Influência do Género no Desemprego Jovem 
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Gráfico 6. 14.Opinião sobre os 5 Factores mais Importantes, por Ordem Decrescente, que 
Influenciam o Aumento de Desemprego Registado 

 

Em Sintra houve maior uniformidade nas respostas tendo sido possível hierarquizar os fatores 

que mais influenciam o desemprego jovem. 

Em Vila Nova de Gaia houve dois aspetos que se destacaram claramente: a situação 

económica do país e o desajustamento entre a oferta e a procura. Os restantes motivos estão 

mais dispersos, embora de uma forma geral, coincidam com os referenciados em Sintra. 

Em Sintra foi dada mais relevância à quebra do emprego na construção civil enquanto em Vila 

Nova de Gaia houve maior referência ao tecido industrial. 

Em Gaia foi mencionada a falta de jovens para as linhas de produção e dado maior enfase aos 

problemas estruturais do tecido empresarial. Foi também denotado uma maior carência do 

trabalho em rede. Em Sintra foi dada bastante enfase à necessidade de se criarem opções de 

formação para os jovens que abandonaram o 2º e 3º ciclo, que antes trabalhavam na 

construção civil e que agora não encontram alternativa de emprego. 
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Gráfico 6. 15. Opinião sobre os 5 Principais Factores que Poderiam Provocar uma Redução do 
Desemprego Jovem 

Verificou-se nos dois casos de estudo, uma elevada dispersão na identificação dos fatores 

pelo que não foi possível hierarquizar. De qualquer modo, foi possível agregar os aspetos 

mencionados, verificando-se uma elevada coincidência nas soluções propostas nos dois 

concelhos. 
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Gráfico 6. 16. Opinião sobre a Situação do Desemprego de Jovens na Região em Comparação 

com a Situação Nacional 

 

Em Vila Nova de Gaia o 

desemprego jovem foi 

considerado superior 

ao resto do país, sendo 

esta uma diferença 

relativamente a Sintra 

onde a perceção 

generalizada é de 

igualdade. 

 

Gráfico 6. 17. Opinião sobre as Actividades que na Região mais Penalizam o Desemprego 

Jovem 

 

Os setores de atividade que mais penalizam o desemprego jovem centram-se em atividades 

pouco qualificadas que, de uma forma geral, necessitavam de menos formação e permitiam 

uma entrada rápida no mercado de trabalho.  

Em Sintra destacam-se o pequeno comércio e a construção civil, atividades onde os jovens 

com pouca formação conseguiam penetrar sem grande dificuldade, mas que são aquelas que 

presentemente mais se ressentem com a crise económica  

Em Vila Nova de Gaia o mais referenciado foram os setores tradicionais da indústria, o que se 

relaciona com o perfil de especialização da região, seguido do pequeno comércio. No 

restante, existe ainda alguma notoriedade para o desemprego nos serviços e na restauração, 

em ambos os casos de estudo. 

 

57%

14%

0%

29%

0%

0%

80%

20%

Semelhante (ao resto do país)

Inferior

Superior

Igual

Sintra V.N. Gaia

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pequeno Comércio

Indústria (sectores tradicionais)

Construção Civil

Serviços 

Restauração  

Indústria dos Mármores  

Hotelaria

Terceiro sector (excepção geriatria) 

Sintra V.N. Gaia



263 
 

Gráfico 6. 18.Opinião sobre os 5 Principais Sectores de Actividade  que Podem Potenciar um 

Crescimento do Emprego  Jovem 

 

No que respeita aos setores que podem potenciar o crescimento do emprego, em Sintra a 

maior referência centra-se no turismo, restauração e hotelaria. Trata-se no entanto, de 

atividades com maior exigência de formação e qualificação, de forma a assegurar um serviço 

de qualidade aos inúmeros visitantes de diferentes origens nacionais e estrangeiros.  

Em Gaia embora também tenha sido dado relevância ao “turismo, restauração e hotelaria” 

(qualificado) destacam-se as atividades relacionadas com o tecido industrial ainda que sem 

ter sido mencionado um setor concreto. É ainda evidente a preocupação com a evocação de 

atividades com forte incorporação de valor acrescentado e que exigirão maior formação por 

parte dos trabalhadores, coincidindo com a maior disponibilidade de mão-de-obra jovem 

mais qualificada, atualmente existente. 

Existe depois um leque disperso de outras atividades realçando-se a menção à geriatria, 

profissão que os jovens muitas vezes declinam mas que abre um leque alargado de 

oportunidades, em face do envelhecimento da população e das novas exigências da 

sociedade. 
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Gráfico 6. 19. Opinião sobre as Profissões /Qualificações que Existem em Excesso na  Região 

 

Nos dois concelhos salientam-

se como profissões em 

excesso, os licenciados nas 

áreas sociais (psicologia, 

sociologia, filosofia), embora a 

maior notoriedade tenha sido 

conferida por Vila Nova de 

Gaia. 

Existe depois uma dispersão 

de profissões/qualificações, 

não havendo grande 

coincidência entre os dois 

concelhos, o que poderá 

resultar de diferentes perfis de 

empregabilidade e de 

especialização, bem como da 

diferente sensibilidade dos 

entrevistados. 

 

Gráfico 6. 20. Opinião sobre Profissões/ Qualificações que Apresentam Carência na Região 
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região de enquadramento 

detém um perfil de 

especialização mais ligado às 

atividades industriais. 
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Desta análise comparativa apesar de serem concelhos localizados em áreas opostas, com 

diferente base cultural e económica e com taxas de desemprego diferenciadas, foi possível 

identificar um conjunto alargado de coincidências de análise por parte dos atores locais 

dos quais se salientam os seguintes aspetos. 

O problema de desemprego jovem foi associado a um conjunto diverso de fatores, embora 

encabeçado pelo atual contexto de crise económica e social e consequente redução do 

volume de emprego, o que gera desafios acrescidos às intervenções públicas nos domínios 

do emprego e da inclusão social.  

Os outros fatores que na ótica dos atores locais, mais influenciam o aumento do 

desemprego jovem prendem-se essencialmente com a seguinte ordem de razões: 

• Baixos níveis de qualificação associado à dificuldade de recuperar jovens com 

percursos de insucesso ou abandono escolar precoce, ou seja jovens com mais de 15 

anos que ainda não atingiram o 9ºano e que não se sentem adaptados ou motivados 

para as ofertas escolares existentes, não havendo qualquer saída por parte das Políticas 

Ativas de Emprego nem de oferta formativa; 

• Desajustamento entre o que o mercado necessita e as qualificações existentes sendo 

evidente a clivagem entre a oferta de cursos profissionais e universitários e as 

necessidades das economias regionais. A nível de cursos universitários foi unanime, nos 

dois casos de estudo, a referência ao excesso de licenciados em áreas sociais como 

psicologia, sociologia, filosofia ou mesmo direito, havendo também alusão a outras 

profissões como professores ou apoio social (infância). Foi também consensual a 

necessidade do reforço de formação profissional para jovens de forma a dar resposta às 

necessidades do tecido económico local e regional, tendo sido evidenciado a carência 

nalgumas áreas como eletrónica, logística e armazém, torneiros CNC; técnicos de 

refrigeração e climatização, soldadores, entre outros; 

• Problemas inerentes à atitude dos jovens devido à dificuldade de transição entre o 

sistema de educação e formação e o mercado de trabalho, originando pouco preparação 

para desempenharem novas funções (dificuldade de adaptarem os saberes e de 

cumprirem regras), tendo também sido notado problemas de indisciplina e falta de 

responsabilidade e de cultura de rigor principalmente nos jovens com menos 

qualificações. As expetativas dos jovens não correspondem à maioria das ofertas 

existentes, em termos de status, condições e salários, o que faz com que prefiram ficar 

em casa dos pais que lhes garantem proteção e o mínimo de conforto. O baixo nível de 

qualificação dos pais e desacompanhamento dos jovens, ou seja a inexistente ou fraca 

rede de apoio familiar, foi referido como um dos motivos para a desmotivação e falta de 

ambição dos jovens; 

• Problemas inerentes à estrutura e atitude do tecido empresarial devido, por um lado, à 

proliferação de pequenas e médias empresas de índole familiar, com um modelo de 

negócio que dificulta a integração de jovens sobretudo com formação superior, mas 

também pela utilização de estágios profissionais como forma de baixar os custos de 

contratação sem que seja dado o devido apoio de integração aos jovens. A precariedade 

financeira das ofertas de trabalho e dos vínculos contratuais oferecidos aos jovens é 

também, por vezes, inibidor da sua melhor integração nas estruturas empresariais; 
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• Fragilidades ao nível do sistema de educação e formação tendo sido apontado um 

conjunto de ineficiências que dificultam a promoção da empregabilidade: 

o Reduzida preparação dos jovens para a entrada no mercado de trabalho; 

o Reduzida orientação e incentivo para a criação do próprio negócio e para o 

desenvolvimento de atitude empreendedora; 

o Reduzida ligação às necessidades do tecido empresarial e às dinâmicas de 

trabalho; 

o Fraca articulação entre as escolas e as empresas/associações empresarias; 

o Ineficácia dos programas de combate ao abandono e insucesso escolar. 

• Fragilidade das parcerias e do trabalho em rede havendo pouca articulação entre o 

mundo académico e empresarial, bem como entre os vários atores locais (empresas, 

associações, universidades, autarquias, centro de emprego,…); 

Relativamente às Medidas Ativas de Emprego apesar de haver algum conhecimento das 

mesmas por parte dos atores locais, sobretudo a nível de Estágios Profissionais e do 

IMPULSO Jovem houve algumas chamadas de atenção para alguns aspetos que podem 

obstar ao seu sucesso, nomeadamente: 

o Falta de conhecimento e de sensibilização das empresas; 

o Elevada burocracia que pode desmotivar a adesão dos empresários, sobretudo 

de pequenas empresas; 

o Inexistência de medidas para jovens que concluem os cursos profissionais; 

o Aproveitamento sobretudo por parte das grandes empresas que aproveitam 

mão-de-obra barata (referido apenas em Gaia). 

Em face dos problemas apontados foram propostas diversas medidas que na ótica dos 

atores locais, dos dois casos de estudo, poderiam originar uma redução do desemprego. 

Apesar de surgirem avulso e com diferentes designações, podem ser articuladas e 

sistematizadas da seguinte forma: 

• Aumento do nível médio das qualificações, combatendo o abandono e insucesso 

escolar precoce, garantindo não só que os jovens completem o ensino básico com 

sucesso, mas também que prossigam os seus estudos ao nível do secundário e alarguem 

ao universitário; 

• Reforço da formação profissional para jovens, nomeadamente da formação dual ou 

vocacional que respondam a expectativas pessoais de educação e formação e 

proporcionem níveis adequados de empregabilidade, respondendo em simultâneo às 

necessidades das economias regionais; 

• Melhoria da qualidade da aprendizagem nos diversos subsistemas de educação e 

formação garantindo aos estudantes um acompanhamento adequado ao longo do 

percurso escolar, preparação para a entrada no mercado de trabalho e integração em 

contextos organizacionais exigentes, desenvolvendo competências nos diversos níveis 

reconhecidas pelas entidades empregadoras; 

• Fortalecimento do ajustamento entre as qualificações produzidas e as procuradas pelo 

mercado de trabalho, desenvolvendo um pendor forte de formação em contexto de 

trabalho e de adaptação ao tecido económico e social. A estruturação da oferta 

formativa deverá estar ligada às dinâmicas regionais em matéria de perfil produtivo e de 
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emprego, devendo haver um reforço de articulação com as autarquias locais e outros 

parceiros regionais e locais que proporcionem uma maior coerência da oferta em cada 

território; 

• Incremento da eficácia, adequação e operacionalização das políticas ativas de 

emprego, nomeadamente as de proximidade, em conjunto com as autarquias e 

instituições, e incentivo a uma maior proatividade do serviço público de emprego nesta 

área; 

• Desenvolvimento do ensino do empreendedorismo (e da atitude empreendedora) aos 

mais novos como uma atitude de vida que precisa de ser construída e desenvolvida, e 

requisito essencial para o desenvolvimento e de iniciativas de promoção do próprio 

negócio. 

Não obstante as medidas enunciadas é essencial referir que na atual conjuntura nacional e 

internacional, com inúmeras transformações económicas e sociais e crescente escassez de 

meios financeiros, torna-se fundamental aumentar a eficiência dos recursos, as sinergias 

no terreno e a criatividade na promoção de soluções que estimulem o empreendedorismo, 

a criação de emprego, a inovação social e a ação eficaz dos atores territoriais. 

Nessa medida, na perspetiva de concretização do Programa «Portugal 2020» e da 

Estratégia Europeia 2020, é fundamental o desenvolvimento de um trabalho aprofundado 

que permita a identificação de soluções que promovam a articulação entre Privados, 

Estado e Terceiro Setor, de modo a fortalecer a iniciativa privada como promotora de 

emprego e competitividade.  

Para a concretização destas intenções é necessário perceber, de forma mais fina, a nível 

local quais os principais bloqueios e potencialidades à sua concretização, bem como as 

estratégias para os ultrapassar, alargando a base territorial e social de apoio e ação. Para 

tal é essencial o reforço da reflexão e colaboração entre atores locais. A estratégia de 

promoção de emprego e de inclusão social a prosseguir deverá assentar numa efetiva 

articulação entre as políticas setoriais relevantes, bem como no reforço das parcerias 

institucionais e do diálogo entre os parceiros, seguindo uma abordagem multidimensional 

e territoralizada. 
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6.3. FOCUS GRUPO 

Através do Focus grupo, cujos resultados se apresentam seguidamente, pretendeu-se 

identificar as principais dificuldades sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho, 

assim como a opinião dos mesmos sobre que medidas e ações deveriam existir para tal efeito, 

constituindo-se como uma ferramenta essencial para a concretização dos objetivos do projeto. 

Definiu-se que o grupo a envolver deveria ser composto por 12 a 14 jovens, que constitui a 

dimensão ideal para este tipo de atividade. Os participantes seriam jovens entre os 15 e os 24 

anos, de ambos os sexos, com diferentes experiências e percursos de vida. 

Com o apoio do GIP (Gabinete de Inserção Profissional da Escola Gama Barros) e da respetiva 

escola, foi possível definir um grupo diversificado de participantes que envolveu os seguintes 

perfis: 

• Jovens desempregados há menos de 1 ano (2) 

• Jovens desempregados de longa duração, há mais de 1 ano (2) 

• Jovens a trabalhar (3) 

• Jovens a estudar (9) 

• Jovens integrados em cursos de formação profissional (4) 

Do objetivo inicial apenas não foi possível reunir “Jovens que não estudam nem procuram 

formalmente trabalho”, de qualquer modo considera-se que foi possível obter um grupo 

representativo capaz de partilhar e comparar as suas experiências e pontos de vista, e de gerar 

conhecimentos e entendimentos relevantes para a análise. 

O desenvolvimento dos trabalhos foi programado para durar cerca de duas horas e foi 

coordenado por um moderador experiente, que liderou a sessão e ajudou o grupo a interagir. 

As questões a abordar no Focus Grupo foram previamente definidas e passaram 

essencialmente pelas seguintes questões: 

•  O que pensa sobre a importância da escola para a sua vida futura? 

• Está a estudar ou já frequentou um curso de formação profissional? 

• Pensa voltar a estudar ou frequentar um curso de formação profissional? 

• Se já trabalha ou trabalhou como conseguiu arranjar trabalho? 

• Se não trabalha quais as razões porque deixou de trabalhar e há quanto tempo 

não trabalha? 

• Tem procurado trabalho? Como? 

• Quais os maiores impedimentos que existem para não ter trabalho? 

• Se não faz nada nem estuda quais as suas perspetivas de vida futura? 

• Tenciona emigrar ou procurar trabalho noutra região? 

• Conhece ou está inscrito num centro de emprego? 

• Conhece as medidas existentes para a integração profissional de jovens? Quais as 

3 mais importantes? Já as utilizou? 

Estas questões foram divididas em duas etapas. Uma inicial em que cada participante 

preencheu a “Ficha de Caraterização dos Participantes” que se encontra em anexo e fez a 
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sua apresentação aos restantes membros do grupo e uma segunda de dinamização e 

dinâmica de grupo onde se desenvolveu um processo de discussão sobre as questões em 

aberto e as ideias e perceções de cada um. 

O Focus Grupo foi realizado em Junho nas instalações da Escola Gama Barros no Cacém. 77 

 

6.3.1. Caraterização do Universo de Participantes 

 

a) Dados Gerais 

O grupo foi constituído por um conjunto bastante diversificado de jovens entre os 19 e os 24 

anos com diferentes situações profissionais e escolares e níveis de qualificação entre o 8º ano 

e a licenciatura  

Caracterização dos Jovens Participantes no Focus Grupo: 

Licenciatura (publicidade e marketing)   -

idades 

Idades Nº de jovens 

19 anos 2 

20 anos 1 

21 anos 1 

22 anos 2 

23 anos 2 

24 anos 5 

 

 

  -Nível Qualificação 

Qualificação  Nº 

jovens 

8ºano  2 

9ºano  1 

11ºano 2 

12ºano 6 

Licenciatura (ciências da 

educação) 

1 

 

1 

 

- Situação profissional e 

escolar 

Situação 

profissional e 

escolar 

Nº 

de 

jove

ns 

A estudar e 

procurar 

emprego 

2 

À procura do 

1º emprego 

3 

Desempregad

os há menos 

de 1 ano 

2 

Desempregad

os há mais de 

1 ano 

2 

A estudar e a 

trabalhar 

3 

Só  a  estudar

  

1 

 

 

                                                           
77

 Agradecendo-se o apoio da Dra. Susana Salvador do Gabinete de Inserção Profissional e da Direção da 
Escola 
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b) Situação Perante a Escola 

Na situação perante a escola, nove estiveram a estudar e quatro não. Dos que não estiveram a 

estudar um pensa voltar aos estudos, fê-lo no decorrer da discussão do Focus Grupo onde 

houve unanimidade sobre a importância das qualificações, não obstante os problemas 

identificados com o sistema de ensino, como mais à frente veremos:  

 

Situação escolar ano lectivo 2012/2013 

Esteve a 

estudar 

Nº de 

jovens 

Não 4 

Sim 9 

 

Dos nove que estiveram a estudar, três que concluíram o 12º ano não o pensam fazer 

novamente, sobretudo devido ao desinteresse da escola, mas também pela possibilidade de 

arranjarem trabalho ainda que em situação precária. 

 

Pensa voltar e/ou continuar a estudar? 

Esteve a estudar ANO 

LECTIVO 2012/2013  

Pensa voltar e/ou continuar a estudar  Total 

Não Sim 

Não 1 3 4 

Sim 3 6 9 

Total 4 9 13 

 

Não obstante estas três intenções de desistências, embora apenas no 12º ano, a maioria dos 

jovens que se encontravam a estudar pretendem prosseguir os seus estudos o que evidencia a 

perceção sobre a importância das qualificações. Havendo neste grupo muitos jovens que 

procuram trabalho, foi por todos reconhecido que os eventuais empregadores solicitam como 

qualificação mínima o 12º ano. 

 

Cursos que pretendem frequentar os jovens que pensam voltar e/ou continuar a estudar 

Nível de ensino e/ou curso a frequentar Nº de 

jovens 

Continuação - 9ºano 2 

Continuação -10ºano 1 

Continuação - 12º ano 1 
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Curso de gestão e administração do centro de 

emprego 

1 

Curso Profissional (Hotelaria/Receção) 1 

Universidade - Educadora 1 

Universidade -Direito 1 

Mestrado ou pós graduação 1 

Total 9 

 

 

c) Situação Perante o Emprego 

Dos jovens presentes apenas três nunca trabalharam. Aqueles que já o fizeram indicaram a 

rede de amigos como a principal forma como obtiveram o emprego, sendo dada também 

alguma importância à internet, havendo depois alguma dispersão por outros modos (GIP, boca 

a boca, jornal ou entrega de CV nas lojas).  Por sua vez nenhum identifica o Centro de Emprego 

como fonte importante para angariação de emprego, apesar de a maioria estar inscrita no 

mesmo, o que evidencia algum afastamento, ou mesmo falta de convicção nesta instituição, o 

que ficou patente no desconhecimento dos Programas de Integração Profissional de Jovens 

principalmente por parte dos menos qualificados, como mais à frente veremos. Apenas os 

licenciados reconhecem a existência de Estágios Profissionais e do Programa Impulso Jovem. 
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Gráfico 6. 21. Principais Formas como os Jovens que Trabalham ou já Trabalharam Arranjaram 

Emprego 

 

 

Dos oito jovens que já trabalharam e que agora não o fazem a maioria fê-lo de forma 

involuntária. Apenas num caso houve um processo de imigração (de Angola para Portugal). 

Nos restantes houve despedimentos (2), contratos que cessaram e não foram renovados (2) e 

estágios profissionais que acabaram (1). Nas restantes duas situações foram os pais que 

obrigaram a abandonar o trabalho por motivo de estudo, fruto de uma maior perceção das 

famílias sobre a importância das qualificações.Assim, as principais razões para deixar de 

trabalhar são as seguintes: 

 

Razões  

Acabou o estágio profissional 1 

Despediram as pessoas que trabalhavam no restaurante/Não havia mais trabalho 

(telecomunicações) 

2 

Fim de contrato; não renovaram depois de ter a filha e/ou gravidez 2 

Teve que ir para o estrangeiro (estudar; tirar um curso) 1 

Os pais obrigaram a ir estudar 1 

Imigrou para Portugal (Angolana) 1 

Total 8 

 

Com exceção de duas situações a maioria está desempregado há mais de um ano. Destes, 6 

continuam à procura de emprego; 1 já encontrou e 1 não procura porque trabalhou em Angola 

e por agora não quer continuar a trabalhar 
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-Tempo que está no desemprego 

Tempo de 

desemprego 

Nº de 

jovens 

4 meses 1 

8 meses 1 

1 ano 1 

10 meses 1 

14 meses 1 

3 anos 1 

mais de 1 ano 1 

Menos de 1 ano 1 

Total 8 
 

- Procura de trabalho por parte dos jovens que não 

trabalham mas já trabalharam 

Tem procurado trabalho (Sim/Não) Total 

Não 2 

Sim 6 

 

 

 

A forma mais utilizada para procurar emprego é claramente através da internet, havendo 

também algum significado para o Gabinete de Inserção Profissional (o que se justifica dado 

que foi quem apoiou a realização do Focus Grupo), bem como para o “boca a boca”, a entrega 

de CV nos locais de emprego e os amigos. Mais uma vez, não existe qualquer referência ao 

Centro de Emprego apesar dos jovens estarem inscritos. 

 

Gráfico 6. 22. Formas de Procura de Emprego 

 

 
  

Por sua vez, a maioria dos jovens desconhece as medidas, (apenas as 2 licenciadas referiram 

ter conhecimento), mencionando os Estágios Profissionais do IEFP e o Impulso Jovem. 
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Relativamente à perspetiva sobre emigração ou procura de emprego noutra região as opiniões 

dividem-se, embora seja considerável a predisposição para emigrar. 

 

– Inscrição no Centro de Emprego 

Conhece ou inscrita Centro de 

Emprego (Sim/Não) 

Total 

Não – não procura emprego 4 

Sim 9 
 

- Conhecimento sobre as medidas para a 

integração profissional de jovens 

Conhece medidas Total 

Não 11 

Sim 2 
 

 

Perspetiva sobre emigração 

Procura emigrar Total 

Não 7 

Sim 6 

 

 

6.3.2. Principais Resultados 

 

a) O que pensam os jovens sobre o contributo da escola para a vida futura 

Ao debater a temática do contributo da escola para a vida futura houve unanimidade dos 

jovens presentes no Focus Grupo sobre a importância da escola, tendo sido invocadas 

essencialmente a seguinte ordem de razões: 

• Ajuda a desenvolver a aprendizagem e a construir um futuro melhor; 

• Permite a qualificação e formação de base para a vida profissional; 

• Ajuda a obter mais conhecimentos. 

No entanto, foram mencionadas algumas ineficiências que desmotivam a permanência no 

sistema de ensino, podendo levar a situações de insucesso e de abandono precoce: 

• “Por vezes as matérias são pouco interessantes”; 

• “A escola deveria ir ao encontro das necessidades dos jovens.”; 

• “Não há respeito pelos professores; aulas muito extensas; assuntos não têm 

interesse”. 

Em síntese, os jovens consideraram que a escola é extremamente importante pelos motivos 

acima expostos, no entanto, no estado atual, nos últimos anos, não tem feito bem o seu papel, 

pelo contrário, sentem que não os prepara eficazmente para o futuro profissional, havendo 

excessivas matérias muito teóricas e desinteressantes. Não há prática que dê experiência aos 

alunos. Muito do que é lecionado não tem utilidade objetiva no mercado profissional. Na 

perspetiva dos participantes a escola deveria ajudar à integração no mercado profissional, o 
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que não acontece, em qualquer dos níveis de ensino. Mesmo a nível universitário verifica-se 

essa clivagem. 

A falta de respeito pelo professor e pelos colegas na sala de aula foi outro problema referido. 

Jovens presentes oriundos de outros países como Cabo Verde, Guiné ou Roménia, 

mencionaram que tal não se passava. Esta situação dificulta a aprendizagem para quem está 

interessado. Dever-se-ia alterar esta situação vendo as causas porque acontece. Constitui mais 

um motivo de desmotivação e insucesso escolar. 

 

b) Maiores impedimentos para o emprego de jovens  

Quando questionados sobre os principais impedimentos para o emprego dos jovens (entre 

os 15 e os 24 anos) os fatores mencionados e consensualizados entre os jovens presentes 

no Focus Grupo foram os seguintes: 

• Desadequação entre o que se ensina e o que se pede no mercado de trabalho, tanto 

no ensino básico e secundário como na faculdade; 

• Falta formação/qualificação aos jovens (os empregadores pedem sempre, no mínimo o 

12ºano); 

• Empregadores pedem experiência, mas os jovens que procuram o 1º emprego não a 

têm e a instituição de formação não proporciona essa parte prática (a experiência); 

• Pessoas não confiam nos jovens; 

• Aumento da idade da reforma/concorrência entre jovens e adultos; 

• Falta de oportunidades de emprego para licenciados; 

• Postura de alguns jovens (pontualidade; assiduidade; responsabilidade; rebeldia). 

Os participantes reconhecem que, por vezes, é natural que seja dada uma conotação negativa 

aos jovens porque há uma má fama devido aos comportamentos e irresponsabilidade de 

alguns, no entanto, referem que, muitas vezes, as próprias empresas não sabem o que 

querem. Evocam a falta de experiência mas é natural porque os jovens não sabem porque 

nunca fizeram o trabalho requerido. Têm que ser mais apoiados. 

  

c) Razões para o desemprego jovem ser superior ao desemprego geral 

Quando solicitados sobre as três principais razões para o desemprego jovem ser superior 

ao desemprego geral, os assuntos consensualizados entre os presentes foram os 

seguintes: 

• Falta de experiência dos jovens; 

• Má fama e atitude de alguns jovens; 

• Aumento da idade da reforma. 

 

d)  Fatores que poderiam provocar uma diminuição do desemprego jovem  

Depois de refletirem sobre as principais razões para o desemprego jovem os participantes no 

Focus Grupo debruçaram-se sobre os fatores que poderiam provocar uma diminuição do 
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desemprego jovem. Após uma intensa e frutuosa discussão os aspetos consensualizados foram 

os seguintes: 

• Devia haver uma maior preparação para os jovens saberem procurar emprego, 

nomeadamente maior informação e formação para o primeiro emprego, 

nomeadamente: 

o Forma de vestir; 

o Forma de apresentar; 

o Modo de preparar entrevistas; 

o Forma de estar no ambiente de trabalho. 

• Aumento da idade da reforma; 

• Os programas curriculares deveriam estar adaptados à realidade do mercado 

profissional. O que se ensina deveria estar em concordância com o que é pedido no 

meio profissional; 

• O ensino secundário e profissional deveria dar formação sobre o estado do mercado 

de trabalho (o que é pedido, que postura ter;, as exigências, como procurar emprego, 

como construir CV e cartas de apresentação); 

• Jovens deverão ter maior rigor e pontualidade. Pelo mau comportamento de uns, 

pagam outros; 

• Devia ser dada maior credibilidade aos jovens. 

 

e) Principais características/competências que os jovens devem ter para uma 

mais fácil integração no mercado de trabalho 

As principais características/competências que os jovens deveriam ter para uma mais fácil 

integração no mercado de trabalho, consensualizadas entre os presentes no Focus Grupo 

foram as seguintes: 

• Responsabilidade 

• Apresentação 

• Atitude e postura 

• Preparação para a entrevista 

• Saber estar em ambiente de trabalho 

• Convivência social 

• Integração na sociedade 

• Dinamismo 

• Pontualidade 

 

f) Adequação dos programas existentes para a integração de jovens no mercado 

de trabalho 

Com exceção dos licenciados os jovens presentes no Focus Grupo desconhecem os Programas 

existentes para a integração de jovens no mercado de trabalho, portanto consideram que não 

são adequados. 
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6.4. ASPETOS A DESTACAR 

Da análise sobre 234 notícias retiradas essencialmente em Fevereiro de 2013, cuja principal 

fonte teve origem na agência noticiosa LUSA regista-se:  

• Os dias da semana com maior volume noticioso de interesse foram globalmente as 

segundas e quintas-feiras, enquanto que as quartas-feiras tiveram mais destaque 

no que se refere aos jovens; 

• A principal preocupação incide na questão do desemprego, seguido pelo emprego, 

as ações de integração, a formação profissional e os estágios;  

• De entre as notícias relevantes, o desemprego apresenta uma prevalência 

aproximadamente 8 vezes superior à dos estágios e cerca do dobro das vezes dos 

restantes temas em análise; 

• As notícias sobre jovens comparadas com as globais, embora as ações de 

integração superem as do emprego, as diferenças estatisticamente significativas 

ocorrem apenas nos estágios, com maior ênfase para os jovens; 

• Apenas 11.5%, ou seja, 27 das 234 notícias relevantes se referem de forma 

explícita ou implícita aos jovens. Os temas abordados conjuntamente com os 

jovens são partilhados essencialmente em 88.9% dos casos pelo tema desemprego 

e em menor proporção de 25.9% pelos estágios;  

Sintra e Vila Nova de Gaia foram os territórios selecionados, de acordo com critérios 

previamente definidos, para o estudo de casos, em relação aos quais depois de uma 

caracterização dos mesmos há a destacar como fatores referenciados como estando na base 

do aumento do desemprego de jovens: 

• Situação económica do país/Estrutura do mercado de trabalho; 

• Baixas qualificações dos jovens/elevado absentismo (abandono sobretudo aos 15/16 

anos); 

• Desajustamento entre a oferta e a procura (qualificações desajustadas ao mercado de 

trabalho); 

• Problemas inerentes à atitude dos jovens; 

• Inexistência ou fraca rede de apoio familiar aos jovens; 

• Problemas inerentes ao tecido empresarial; 

• Fraco trabalho em rede; 

• Pouca orientação e incentivo para a criação do próprio negócio. 

Como principais fatores que poderão amortizar o desemprego de jovens foram referidos os 

seguintes: 

• Aumentar a aposta nos cursos técnico profissionais (maior difusão e qualidade); 

• Maior interligação entre as necessidades do tecido empresarial e a oferta 

formativa/Melhoria do trabalho em rede; 
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• Promover uma mudança de atitude dos jovens; 

• Promover maior integração de jovens nas empresas; 

• Melhoria da economia e alteração do perfil empresarial/estrutura económica; 

• Incentivos à contratação e integração de jovens nas empresas; 

• Melhoria da qualificação profissional/ competências dos jovens e da oferta formativa; 

• Maior apoio ao empreendedorismo: Estado com posição de orientação e incentivo; 

• Assegurar modelo de transformação das empresas portuguesas; 

Entre os setores apontados com potencial de criação de emprego foram em Sintra o Turismo, 

Restauração e Hotelaria e Geriatria com forte predominância, enquanto em Vila Nova de Gaia 

não houve nenhuma atividade em foco mas sim a preocupação com a evocação de atividades 

com forte incorporação de valor acrescentado e que exigirão maior formação por parte dos 

trabalhadores, coincidindo com a maior disponibilidade de mão-de-obra jovem mais 

qualificada, atualmente existente. 

Por sua vez as profissões/qualificações referenciadas em carências versam essencialmente as 

áreas Industriais com formação própria que foi desvalorizada (torneiro, cnc, etc), bem como a 

manutenção de máquinas, gestão industrial, design, marketing e engenharias (mecânica e 

eletrotécnica) em ambos os casos. 

Através do Focus grupo pretendeu-se identificar as principais dificuldades sobre a inserção dos 

jovens no mercado de trabalho, assim como a opinião dos mesmos sobre que medidas e ações 

que deveriam existir para tal efeito, salientando-se entre os resultados os seguintes: 

• A importância das qualificações, não obstante os problemas identificados com o 

sistema de ensino, nomeadamente falta de preparação para o futuro profissional, 

havendo excessivas matérias muito teóricas e desinteressantes; 

• Os eventuais empregadores solicitam como qualificação mínima o 12º ano 

pretendendo a maioria dos jovens seguir o ensino superior; 

• A rede de amigos é a principal forma de obter o emprego, sendo dada também alguma 

importância à internet, por sua vez nenhum identifica o Centro de Emprego como 

fonte importante para angariação de emprego; 

• A maioria dos jovens desconhece as medidas de apoio aos jovens; 

• O desemprego jovem é superior ao desemprego geral devido á falta de experiência 

dos jovens, má fama e atitude de alguns jovens e aumento da idade da reforma; 

• As principais características/competências que os jovens deveriam ter para uma mais 

fácil integração no mercado de trabalho são: responsabilidade, apresentação, atitude 

e postura, preparação para a entrevista, saber estar em ambiente de trabalho, 

convivência social, integração na sociedade, dinamismo e pontualidade. 
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7. ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS NO MERCADO DE EMPREGO A NÍVEL 

REGIONAL 

 

7.1. CENÁRIOS AO NÍVEL SUB-REGIONAL 

De acordo com os dados mais recentes de emprego e desemprego do INE com base no 

inquérito ao emprego, verificou-se que entre o 1ºtrimestre de 2013 e o 3º trimestre de 2013, 

aumentou o emprego jovem em 32,2 milhares o que originou que a taxa de desemprego 

passasse de 42,1% para 36,1%, com a seguinte evolução de emprego em cada NUT II. 

 

Gráfico 7. 1. Evolução do Emprego por NUT II, em 2013 

 
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego 

 

Esta situação originou que o crescimento do emprego jovem fosse de 7,7 milhares na Região 

Norte, 3,8 milhares na Região Centro, 8 milhares na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 5,6 

milhares no Alentejo e 7,9 milhares no Algarve.78 

Numa análise prospetiva de redução da taxa de desemprego jovem e na base de dois cenários 

(redução da taxa de desemprego para 30% ou 20%) são apresentados nos pontos seguintes os 

sectores de atividade com maiores potencialidades de gerar empregos por sub-regiões. 

Deve contudo referir-se que se trata de um esforço significativo para a criação de emprego 

que deve ter em linha de conta a necessidade de dinamização de sectores de atividade que 

muito dependem da procura interna, do incremento do esforço exportador, nomeadamente 

em produtos de exportação tradicionais, do desenvolvimento do empreendedorismo de 

jovens mas também de pessoas com mais de 25 anos que podem originar empresas que 

                                                           
78 Naturalmente ao considerar-se como fonte de dados o INE, com base no inquérito ao emprego junto 

das famílias, a leitura que se faz deve ter em atenção o facto da resposta, no que se refere à atividade 

económica não ser das empresas.  
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criem emprego para jovens. Outro aspeto que será necessário atender refere-se ao 

tipo de emprego bem como às competências necessárias. 

 

7.1.1. Região Norte  

Na Região Norte foi o seguinte o comportamento do emprego: 

Quadro 7. 1. Evolução do Emprego Sectorial entre Março e Setembro de 2013 na Região Norte 

 
Fonte: INE, Inquérito ao emprego  

 

Na Região Norte, entre março e setembro de 2013, o total líquido do emprego criado foi de 

26,3 milhares tendo o emprego jovem por outro lado aumentado de 7,7 milhares 

representando 6,5% do total, valor que em março de 2013 era de 6,1%. Isto originou uma 

quebra da taxa de desemprego que atingiu em Setembro o valor de 35,5%. 

Em 2011, era a seguinte a distribuição de emprego em cada Sub-região da Região Norte: 

  

 

 

 

 

 

 

set-13 mar-13 Variação

Agricultura, produção animal, caça e floresta 169,2 166,9 0,7

Pesca e aquicultura 2,2 2,3 0,1

Indústrias extrativas 4,4 4,9 0,5

Indústrias transformadoras 382,5 375,7 4,8

Eletricidade, gás, vapor, água e ar frio 1,9 3,2 -1,3

Captação, tratamento e distribuição de água, 9,2 10,8 -1,6

Construção 111,8 128,7 -16,9

Comércio por grosso e a retalho, rep veículos 231,9 223,6 8,3

Transportes e armazenagem 54,5 51,1 3,4

Alojamento, restauração e similares 81,1 70,4 10,7

Atividades de informação e de comunicação 21,2 18 3,2

Atividades financeiras e de seguros 20 20,6 -0,6

Atividades imobiliárias 9,3 6,8 2,5

Atividades de consultoria, científicas, técnicas 60,1 57,5 2,6

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 37 33,7 3,3

Administração Pública, Defesa e SS Obrigatória 59,9 52 7,9

Educação 110,5 127,8 -17,3

Atividades de saúde humana e apoio social 113,1 107,2 5,9

Atividades artísticas,desportivas 17,2 15,4 1,8

Outras atividades de serviços 42,2 31,4 10,8
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Gráfico 7. 2. Estrutura de Emprego por Sub-regiões 

 
Fonte: INE , Censo 2011 

 

Sem grandes alterações nesta estrutura de emprego (2013 em relação a 2011) pode admitir-se 

que a criação de emprego, em 2013, em cada sub-região, seria a seguinte:  

 

Quadro 7. 2. Estimativa da Criação de Emprego por Sub-Regiões 

 Criação de Emprego 
Março/Setembro 2013 

Minho Lima 462 

Cávado 924 

Ave 1232 

Grande Porto  2695 

Tâmega 1386 

Entre Douro e Vouga 616 

Douro 231 

Alto Trás-Os-Montes 154 

Fonte: Estimativa dos autores 

 

Admitindo 2 cenários para a redução do desemprego79 a nível nacional sendo o primeiro para 

uma redução do desemprego para uma taxa de 30% e o segundo para uma redução para uma 

taxa de desemprego de 20%, a criação de emprego necessária será a seguinte: 

 

Quadro 7. 3. Criação de Emprego segundo Cenário I e Cenário II por Sub-Regiões 

 Cenário I  
Td = 30% 

Cenário II  
Td= 20% 

Minho Lima 288 1322 

Cávado 865 3967 

Ave 877 4026 

Grande Porto  2174 9976 

                                                           
79

 Não se considerou um ano horizonte dependendo o período da redução proposta da evolução mais 
ou menos acentuada  do crescimento económico.  
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Tâmega 767 3540 

Entre Douro e Vouga 377 1740 

Douro 598 2460 

Alto Trás-Os-Montes 260 1200 

Total 6206 28231 

Fonte: Estimativa dos autores 

 

A hipótese de redução de taxa de desemprego jovem para 20% implicaria a criação de cerca de 

28,2 milhares de postos de trabalho, admitindo que não existe uma redução significativa da 

população ativa. 

De acordo com a metodologia apresentada no Capítulo 4, procurou-se, com base no 

comportamento dos indicadores aí referidos, identificar em cada sub-região quais os setores 

de atividade com mais potencialidades para a criação de emprego conforme quadro que a 

seguir se apresenta: 

 

Quadro 7. 4. Setores de Atividade com Potencialidades de Criação de Emprego por Sub-regiões 

 

 

7.1.2. Região Centro 

Entre março e setembro de 2013, verificou-se um crescimento líquido do emprego de 45,2 

milhares dos quais 3,8 milhares eram de empregos ocupados por jovens. O peso dos jovens no 

emprego total apresentou um ligeiro acréscimo e a taxa de desemprego dos jovens passou de 

33,8% em março para 32,1% em Setembro. 
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Quadro 7. 5. Evolução do Emprego entre Março 2013 e Setembro 2013 na Região Centro 

Março  Setembro Variação 

Agricultura, produção animal, caça e floresta 161 180,9 19,9 

Pesca e aquicultura 6,1 6,6 0,6 

Indústrias extrativas 4,6 2,2 -2,4 

Indústrias transformadoras 185,2 196,4 11,2 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 2,3 3,3 1 

Captação, tratamento e distribuição de água, resíduos ,etc 6,9 7,6 0,7 

Construção 74,1 72,2 -1,9 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos aut. 163,5 172,9 9,4 

Transportes e armazenagem 41,9 44,7 2,8 

Alojamento, restauração e similares 52,6 57,3 4,7 

Atividades de informação e de comunicação 9,9 12,6 2,7 

Atividades financeiras e de seguros 12,1 13,4 1,3 

Atividades imobiliárias 2,3 1,4 -0,9 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 27,2 27,3 0,1 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 21,2 20,2 -1 

Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 71,4 72,1 0,7 

Educação 79,7 71,5 -8,2 

Atividades de saúde humana e apoio social 97,7 95,5 -2,2 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 6,7 7,9 1,2 

Outras atividades de serviços 22,8 27,7 4,9 

Fonte: INE , Inquérito ao Emprego 

 

A distribuição do emprego jovem por sub-região era a seguinte em Outubro de 2011, de 

acordo com o Gráfico 7.3.: 

 

Gráfico 7.3. Estrutura do Emprego Jovem por Sub-regiões da Região Centro. 

 
Fonte: INE, Censo 2011 

Conforme metodologia apresentada para a Região Norte, estimou-se o seguinte emprego 

jovem em cada uma das sub-regiões: 
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Quadro 7. 6. Estimativa da Criação de Emprego por Sub-Regiões 

 Criação de Emprego 
Março/Setembro 2013 

Baixo Vouga 1064 

Baixo Mondego 608 

Pinhal Litoral 722 

Pinhal Interior Norte 114 

Dão-Lafões 646 

Pinhal Interior Sul 76 

Serra da Estrela 76 

Beira interior Norte 114 

Beira Interior Sul 114 

Cova da Beira  152 

Fonte: Estimativa dos autores 

 

O crescimento observado entre março e setembro de 2013 conduziu a uma redução taxa de 

desemprego. Admitindo-se os dois cenários anteriormente considerados será a seguinte a 

criação de emprego necessária para cada um desses cenários: 

 

Quadro 7. 7. Criação de Emprego Segundo Cenário I e Cenário II por Sub-Regiões 

 Cenário I  
Td = 30% 

Cenário II  
Td= 20% 

Baixo Vouga 472 2164 

Baixo Mondego 377 1740 

Pinhal Litoral 260 1200 

Pinhal Interior Norte 157 721 

Dão-Lafões 367 1683 

Pinhal Interior Sul 52 240 

Serra da Estrela 66 301 

Beira Interior Norte 118 541 

Beira Interior Sul 79 361 

Cova da Beira 105 481 

Região Centro 2053 9432 

Fonte: Estimativa dos autores 

 

Conforme a metodologia definida são os seguintes os sectores com maiores potencialidades 

em cada sub-região: 

 

Quadro 7. 8. Setores de Atividade com Potencialidades de Criação de Emprego por Sub-regiões 

Baixo Vouga 
  

I Alimentares; Fabricação de têxteis; Produtos 
Minerais não metálicos, Fabricação equipamento 
elétrico; Fabricação de máquinas e equipamentos; 
Alojamento e Restauração; Atividades 
administrativas, SH e Apoio Social 

Baixo Mondego Agricultura; I. Alimentares; Fabricação Pasta 
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 Papel; Fabricação produtos Metálicos, Fabricação 
Produtos Minerais não metálicos, Fabricação 
veículos; SH e apoio Social 

Pinhal Litoral 
 

I Alimentares; Fabricação Artigos de Borracha, 
Fabricação produtos minerais não metálicos; 
Fabricação máquinas e equipamentos; Atividades 
de Apoio administrativo 

Pinhal Interior Norte 
 

I Alimentares; Madeira e Cortiça; Pasta de papel; 
Produtos Minerais não metálicos; Produtos 
metálicos; Equipamentos elétricos; SH e Apoio 
Social; Alojamento e Restauração 

Dão-Lafões 
 

I Alimentares; Têxteis; Madeira e Cortiça; 
Fabricação produtos metálicos; Mobiliário; 
Alojamento e Restauração; Atividades 
Administrativas, Sh e Apoio Social 

Pinhal Interior Sul 
 

Madeira e Cortiça; Fabricação Produtos mineral 
não metálica; Produtos metálicos; SH e Apoio 
Social 

Serra da Estrela 
 

I Alimentares; Bebidas; Vestuário; Madeira e 
Cortiça; Produtos Metálicos; Ativ. Informação e 
Comunicação; SH e Apoio Social 

Beira Interior Norte 
 

Agricultura; I Alimentares; Madeira e Cortiça; 
Produtos Metálicos; Mobiliário; Comércio 

Beira Interior Sul 
 

I Alimentares; Madeira e Cortiça; Pasta de Papel; 
Produtos metálicos; Maquinas e Equipamento; 
Mobiliário; Informação e Comunicação; SH e 
Apoio Social 

Cova da Beira 
 

I Alimentares; Têxteis; Artigos de Borracha; 
Mobiliário; Extrativas; Atividades Administrativas; 
SH e Apoio Social 

  

7.1.3. Região Lisboa e Vale do Tejo 

 

Entre março e setembro de 2013, a população empregada, aumentou de 1134,3 milhares para 

1146,6 milhares, o que correspondeu a um aumento de 12,3 milhares de empregos. Também a 

população jovem viu o seu emprego aumentado passando de 47,3 milhares para 55,3 milhares 

ou seja mais 8 mil postos de trabalho. A taxa de desemprego jovem que em Março era de 

50,4% passou, em Setembro, para 43,9%. A evolução sectorial do emprego foi a que se 

apresenta a seguir: 
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Quadro 7. 9. Evolução do Emprego Sectorial entre Março e Setembro 2013 na Região Lisboa e 

Vale Tejo 

 
Fonte: Inquérito ao Emprego 

 

 Note-se que foi o sector de Alojamento e Restauração e o setor de Atividades Administrativas 
que apresentaram maior crescimento. 
 
A distribuição do emprego por NUT III nesta região apresentou os seguintes valores: 
 
 
 

Gráfico 7.4. Distribuição do Emprego Jovem por Sub-regiões 

 

 
Fonte : INE , Censo 2011 

 

Em relação à variação do emprego entre março e setembro de 2013 observou-se a seguinte 

evolução segundo o Quadro 7.10: 

Março Setembro Variação

Agricultura, produção animal, caça e floresta 16,4 18,8 2,4

Pesca e aquicultura 2,6 3,5 0,9

Indústrias extrativas - -

Indústrias transformadoras 115,6 104,8 -10,8

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 7,3 4,4 -2,9

Captação, tratamento e distribuição de água, gest resíduos 6,1 6,5 0,4

Construção 72,1 61,7 -10,4

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos aut. 157,9 161,3 3,4

Transportes e armazenagem 61,9 64,5 2,6

Alojamento, restauração e similares 84,5 96,7 12,2

Atividades de informação e de comunicação 49,3 54,4 5,1

Atividades financeiras e de seguros 44,3 44,9 0,6

Atividades imobiliárias 13 16,3 3,3

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 58,8 70 1,2

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 58,4 66,8 8,4

Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 97,6 93,2 -4,4

Educação 90,4 88,4 -2

Atividades de saúde humana e apoio social 98,4 103,4 5

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 19,7 18,2 -1,5

Outras atividades de serviços 32 28,5 -3,5

Oeste
9%

MédioTejo
5%

G Lisboa
71%

Pen. Setúbal
15%
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Quadro 7. 10. Estimativa da Criação de Emprego por Sub-regiões 

SUB-REGIÃO CRIAÇÃO  DO EMPREGO 
MARÇO/SETEMBRO 2013 

OESTE 720 

MÉDIO TEJO 400 

GRANDE LISBOA 5800 

PENÍNSULA DE SETÚBAL 1200 
Fonte : Estimativa dos autores 

 

De acordo com a metodologia definida anteriormente relativa aos 2 cenários sobre taxas de 

desemprego, para se atingir esse objetivo devem ser criados os empregos que a seguir se 

apresentam: 

Quadro 7. 11. Criação de Emprego Segundo Cenário I e Cenário II por Sub-Regiões 

 Cenário I 
Td = 30% 

Cenário II 
Td = 20% 

Oeste 432 1983 

Médio Tejo 222 1021 

Grande Lisboa 1768 8113 

Península de Setúbal 760 3486 

Total  3182 14603 

 Fonte: Estimativa dos autores 

 

Quanto às potencialidades de emprego distribuem-se as mesmas em cada sub-região do 

seguinte modo: 

Quadro 7. 12. Setores de Atividade com Potencialidades de Criação de Emprego por Sub-regiões 

Oeste  
 

Agricultura; Impressão e reprodução de suportes 
gravados; Fabricação de produtos químicos; 
Produtos metálicos; Fabricação de máquinas; 
Atividades administrativas; SH e Apoio social 

Médio Tejo 
 

I Alimentares; I Couro; Madeira e Cortiça; Papel; 
produtos Minerais não metálicos; produtos 
metálicos; Fab. Maquinas; Fab veículos 
automóveis; Atividades administrativas; SH e 
Apoio Social 

Grande Lisboa 
 

I Alimentares; Papel; Produtos químicos; Produtos 
farmacêuticos; Maquinas e equipamentos, Outras 
i Transformadoras; Comércio; Informação e 
Comunicação; Consultoria; Atividades 
administrativas; SH e Apoio Social  

Península de Setúbal 
 

Agricultura; I Bebidas; Fabricação pasta papel; 
Produtos Químicos; Produtos minerais não 
metálicos; equipamentos informáticos; Fabricação 
veículos automóveis 
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7.1.4. Região do Alentejo 

 

Entre março e setembro de 2013, o emprego total nesta região, apresentou um crescimento 

de 8,8 milhares, sendo 2,7 milhares emprego jovem o qual atingiu naquele mês o valor de 15,7 

milhares. A taxa de desemprego jovem passou de 43,7% para 34,9%. 

O emprego total apresentou naquele período a seguinte evolução:  

Quadro 7. 13. Evolução do Emprego Sectorial entre Março e Setembro 2013 na Região do 

Alentejo 

Março Setembro Variação 

Agricultura, produção animal, caça e floresta 40 41,5 1,5 

Pesca e aquicultura 0,7 0,8 0,1 

Indústrias extrativas 4,6 5,5 0,9 

Indústrias transformadoras 32,8 38,1 5,3 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1,8 1,5 -0,3 

Captação, tratamento e distribuição de água,  resíduos  2,3 3,9 1,6 

Construção 14,9 17,8 2,9 

Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos  43,1 41,3 -1,8 

Transportes e armazenagem 14,6 11 -3,6 

Alojamento, restauração e similares 18,8 19,6 0,8 

Atividades de informação e de comunicação 2,8 2,8 0 

Atividades financeiras e de seguros 3,8 3,8 0 

Atividades imobiliárias 1 1,5 0,5 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 8,4 7,1 -1,3 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 7,1 9,3 2,2 

Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória 29,2 31,1 1,9 

Educação 25,6 25 -0,6 

Atividades de saúde humana e apoio social 27,3 26,9 -0,4 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 2,3 3 0,7 

Outras atividades de serviços 5,5 3,7 -1,8 

Fonte: INE , Inquérito ao Emprego 

 

De salientar que o maior crescimento verificou-se no sector das Industrias Transformadoras e 

na Construção. 

A distribuição do emprego jovem por Sub-regiões do Alentejo, apresenta a seguinte estrutura: 
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Gráfico 7.5. Distribuição do Emprego Jovem por Sub-Regiões 

 
Fonte: INE, Censo 2011 

 

A variação do emprego verificado entre março e setembro de 2013 e que originou a redução 

da taxa de desemprego foi a seguinte em cada sub-região: 

  

Quadro 7. 14. Estimativa da Criação de Emprego por Sub-Regiões 

Sub-região Criação  do emprego 
Março/Setembro 2013 

Alentejo Litoral 378 

Alto Alentejo 297 

Alentejo Central 648 

Baixo Alentejo 405 

Lezíria do Tejo 972 

Fonte: Estimativa dos autores  

 

O emprego que será necessário criar tendo em atenção os dois cenários definidos é o seguinte: 

 

Quadro 7. 15. Criação de Emprego Segundo Cenário I e Cenário II por Sub-Regiões 

Fonte:Estimativa dos Autores 

As potencialidades de emprego em cada sub-região são as seguintes: 

 

Al. Litoral
14%

Alto Al.
11%

Al.Central
24%

BaixoAl.
15%

Leziria 
Tejo
36%

Sub-região Cenário I 
Td = 30% 

Cenário II 
Td = 20% 

Alentejo Litoral 183 841 

Alto Alentejo 157 721 

Alentejo Central 262 1202 

Baixo Alentejo 222 1021 

Lezíria do Tejo 275 1262 

Total 1099 5047 
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Quadro 7. 16. Sectores de Atividade com Potencialidades de Criação de Emprego por Sub-

regiões 

Alentejo Litoral 
 

Agricultura; I Alimentares; Coque e Produtos 
Petrolíferos; Atividades Administrativas 
Alojamento e Restauração;  

Alto Alentejo 
 

Agricultura; Fabricação artigos de Borracha; 
Produtos metálicos; Alojamento e R4estauração; 
SH e Apoio Social 

Alentejo Central 
 

Agricultura; I Alimentares; Madeira e Cortiça; 
Produtos metálicos; Equipamentos Elétricos; 
Alojamentos e Restauração; SH e Apoio Social 

Baixo Alentejo 
 

Agricultura; I Bebidas; Madeira e Cortiça; 
Fabricação produtos Químicos; Produtos 
Metálicos; Alojamento e restauração; SH e Apoio 
Social 

Lezíria do Tejo 
 

Agricultura; I Alimentares; I Bebidas; Vestuário; I. 
Couro; Fabricação Veículos; Fabricação Mobiliário; 
Consultoria; SH e Apoio Social  

Fonte: Estimativa dos Autores 

 

7.1.5. Região Algarve 

O Algarve registou entre março e setembro de 2013, período correspondente à atividade 

sazonal de turismo, um acréscimo de 20,3 milhares de emprego de acordo com a informação 

do Inquérito ao Emprego do INE.  Por outro lado, o emprego jovem passou durante o mesmo 

período de 5,7 milhares para 13,6 milhares ou seja, registou um aumento de 7,9 milhares de 

empregos o que originou uma quebra da taxa de desemprego jovem de 58,4% para 22,7%. 

A evolução sectorial verificada foi a seguinte: 

 

Quadro 7. 17. Evolução do Emprego Setorial entre Março e Setembro 2013 na Região do 

Algarve 

 
Março Setembro Variação 

Agricultura, produção animal, caça e floresta 10,5 11,5 1 
Pesca e aquicultura 3,3 3,7 0,4 
Indústrias extrativas 0,9 0,7 -0,2 
Indústrias transformadoras 6,2 5,5 -0,7 
Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 1,1 0,3 -0,8 
Captação, tratamento e distribuição de água, 
resíduos  1,2 1,6 0,4 
Construção 10,1 13,5 3,4 
Comércio por grosso e a retalho, reparação de 
veículos  29,3 29,8 0,5 
Transportes e armazenagem 3,8 6,7 2,9 
Alojamento, restauração e similares 28,5 43,2 14,7 
Atividades de informação e de comunicação 2,4 2,3 -0,1 
Atividades financeiras e de seguros 3,5 3,3 -0,2 
Atividades imobiliárias 2,6 2,4 -0,2 
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Atividades de consultoria, científicas, técnicas e 
similares 5,4 6,5 1,1 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio 7,3 7,9 0,6 
Administração Pública, Defesa e Segurança Social 
Obrigatória 14,7 15,5 0,8 
Educação 17,7 15,1 -2,6 
Atividades de saúde humana e apoio social 13,3 13,7 0,4 
Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 
recreativas 4,9 3,9 -1 
Outras atividades de serviços 4,7 4,2 -0,5 

Fonte: INE , Inquérito ao Emprego 

 

Salienta-se o facto de ser o sector de Alojamento e Restauração o que apresentou maior 

crescimento, seguido da Construção. 

De acordo com os dois cenários definidos, o crescimento do emprego que será necessário para 

conseguir a redução das taxas de desemprego, é o seguinte: 

 

Quadro 7. 18. Criação de Emprego Segundo Cenário I e Cenário II na Região Algarve 

 Cenário I 
Td = 30% 

Cenário II 
Td = 20% 

Algarve Taxa atual de 22,7% 684 

Fonte : Estimativa dos autores 

 

Quanto aos sectores com potencialidades de crescimento, na Região do Algarve os mesmos 

estão essencialmente ligados à atividade turística  

Quadro 7. 19. Sectores de Atividade com Potencialidades de Criação de Emprego na Região 

Algarve 

Algarve  
 

Agricultura; Construção; Comércio; Alojamento 
e Restauração, SH e Apoio Social 

 

7.2. INDICADORES DE ALERTA DE CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE EMPREGO DE JOVENS 

As potencialidades de crescimento de emprego devem ser acompanhadas por uma análise 

detalhada e sistemática da situação existente e da sua evolução quer em termos positivos quer 

em termos negativos possibilitando uma intervenção atempada. O desenvolvimento de 

programas que permitam a ocupação de jovens poderá exigir que se efetue uma análise 

exaustiva do mercado de trabalho com eventuais análises prospetivas identificando novas 

potencialidades de criação de emprego ou corrigindo situações anteriormente consideradas. 

Entre os diferentes instrumentos e metodologias, salienta-se os chamados indicadores de 

alerta. 
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Tradicionalmente a caracterização do mercado de trabalho é feita com um conjunto de 

indicadores quantitativos, indicadores qualitativos e indicadores compósitos. Estes indicadores 

têm por objetivo a caracterização do mercado de trabalho num determinado momento. Deste 

modo, um Sistema de Indicadores de Alerta deverá permitir, para além de um conhecimento 

mais profundo da realidade a nível nacional, regional e local, das suas dinâmicas próprias, 

aumentar a capacidade de antever situações de alterações significativas das condições de 

desemprego e da criação de emprego, nomeadamente para os jovens por forma a alertar 

precocemente para o aparecimento de novas situações e o impacto das políticas e medidas 

nas condições do mercado de emprego ao nível de território considerado. 

Deverá, portanto, ser sensível a alterações do comportamento da estrutura económica, de 

aspetos legislativos ou de programas e medidas implementados ou a implementar, do 

contexto social, das novas entradas no mercado de trabalho, que antecedem, muitas das 

vezes, situações de criação de emprego ou geradoras de desemprego. 

A maioria dos indicadores que compõem esta bateria é comum a todos os territórios, como 

Região ou País, tanto pelas características desses mesmos indicadores como pela necessidade 

de assegurar a comparação entre territórios e outras realidades. 

A existência de indicadores de alerta eficientes pressupõe contudo a disponibilidade de 

informação estatística de forma atempada o que para muitas das variáveis a considerar não se 

verifica. A periodicidade é também diferente de acordo com a variável a analisar. 

Em termos genéricos podem-se considerar os seguintes indicadores como fatores explicativos 

da situação emprego/desemprego: 

1. Aumento/redução da população total e da população jovem; 

2.  Movimentos migratórios em expansão ou redução; 

3. Alterações da densidade populacional; 

4. Alterações da estrutura populacional (etária e sexos); 

5. Aumento/redução do abandono escolar precoce; 

6.  Aumento/ redução das conclusões no ensino secundário; 

7.  Proporção de jovens inscritos no ensino superior; 

8.  Aumento/redução da frequência ensino profissional; 

9.  Aumento/redução da frequência cursos de formação profissional; 

10.  PIB a preços de mercado, evolução a nível nacional/regional; 

11.  PIB per capita; 

12.  População ativa e qualificações; 

13. População Inativa; 

14. Emprego e qualificações; 

15.  Rendimento salarial médio mensal líquido global e por sectores de atividade; 

16.  Desemprego registado; 

17. Desemprego IEFP/INE; 

18. Aumento/redução do desemprego de longa duração; 

19.  Ofertas de emprego registadas no IEFP; 

20.  Colocações efetuadas pelo IEFP; 

21.  VAB total e por sectores de atividade; 
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22.  Estrutura de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios; 

23. Criação e extinção de empresas; 

24.  Exportação de mercadorias; 

25.  Importação de mercadorias; 

26.  Empresas com salários em atraso; 

27. Índice de horas trabalhadas; 

28. Turismo- taxa de ocupação; 

29.  Nº de baixas da Segurança Social; 

30. Licenças de construção; 

31. Tipologia contratual. 

Estes indicadores deverão ser agrupados do seguinte modo: 

A – População 

1.  Aumento/redução da população total e da população jovem; 

2. Movimentos migratórios em expansão ou redução;  

3.  Alterações da densidade populacional; 

4.  Alterações da estrutura populacional (etária e sexos). 

 

B – Educação 

1. Aumento/redução do abandono escolar precoce; 

2. Aumento/ redução das conclusões no ensino secundário; 

3.  Proporção de jovens inscritos no ensino superior; 

4.  Aumento/redução da frequência ensino profissional; 

5.  Aumento/redução da frequência cursos de formação profissional; 

 

C – Mercado de Trabalho 

1. População ativa e qualificações; 

2. População Inativa; 

3. Emprego e qualificações; 

4. Desemprego registado; 

5. Desemprego IEFP/INE; 

6.  Ofertas de emprego registadas no IEFP; 

7.  Colocações efetuadas pelo IEFP. 

 

D – Economia 

1.  PIB a preços de mercado, evolução a nível nacional/regional; 

2. PIB per capita; 

3. VAB total e por sectores de atividade; 

4. Exportação de mercadorias; 
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5.  Importação de mercadorias;  

6.  Índice de horas trabalhadas; 

7. Turismo- taxa de ocupação; 

8. Rendimento salarial médio mensal líquido global e por sectores de atividade; 

9. Licenças de construção. 

 

E – Empresas  

1. Estrutura de empresas, pessoal ao serviço e volume de negócios; 

2. Criação e extinção de empresas; 

3. Empresas com salários em atraso; 

4. Tipologia contratual. 

 

Como fontes principais de informação dos indicadores atrás referidos pode considerar-se a 

informação trimestral do INE e do IEFP.  

Deste modo para uma leitura rápida e atempada da situação definem-se como indicadores 

prioritários os seguintes:  

 

A) Variação da população jovem; 

B) Variação da população ativa jovem; 

C) Abandono escolar precoce; 

D) NEET; 

E) Variação emprego jovem; 

F) Inscrições serviço de emprego; 

G) Demografia de empresas (criação e extinção); 

H) Resultados líquidos e VAB por trabalhador; 

I) Exportações e Importações; 

J) Turismo. Taxa de ocupação; 

K) Licenças de construção. 

 

A quantificação de tais indicadores, de acordo com o seu comportamento, irá possibilitar a sua 

colocação em 3 níveis: 

1. Nível vermelho - indica a necessidade de tomar medidas no sentido de inversão da 

situação identificada; 

2. Nível laranja – indica a necessidade de uma análise cuidada de certos 

comportamentos e a tomada de medidas corretivas sobre esses comportamentos; 

3. Nível verde – indica estar-se perante uma situação que irá permitir alcançar os 

objetivos definidos. 
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A existência em 3 períodos consecutivos de um indicador a nível vermelho alerta para uma 

urgente intervenção tendo em vista a correção da situação de modo a evitar situações de 

desemprego. 

Pelo contrário, a existência durante 3 períodos de indicadores de nível verde indicam estar-se 

perante situações de fortes potencialidades de criação de emprego.  

 

7.3.  PRINCIPAIS FATORES DE INTEGRAÇÃO DE JOVENS NO EMPREGO 

Um dos principais fatores de integração dos jovens no mercado de trabalho é certamente o 

desenvolvimento da atividade económica que tem como uma das consequências a criação de 

riqueza e de emprego. Neste contexto e tal como se apresentou no Capitulo 4 procurou-se 

identificar através de determinados indicadores aqueles sectores que apesar da crise 

económica que Portugal tem atravessado – elevadas taxas de desemprego de jovens, redução 

do emprego em sectores de atividade como o Comércio, Alojamentos e Restauração, e 

Construção, sectores com maior volume de emprego, correntes populacionais que, ou se 

deslocam para as regiões mais desenvolvidas (litoral) ou emigram, designadamente a 

população mais jovem com baixa ou alta qualificação - mostram alguma recuperação do 

emprego. 

A par dos sectores com algum dinamismo importa destacar outros aspetos que podem 

contribuir para facilitar a transição dos jovens para o mercado de trabalho como as 

qualificações/ competências e o apoio através de programas e medidas que possam 

desenvolver novas modalidades de empregabilidade, nomeadamente empreendedorismo 

junto dos jovens que se encontram pouco representados no conjunto dos trabalhadores por 

conta própria e dado que a maioria das empresas nacionais ser de pequena dimensão. 

a) Setores com algum dinamismo 

A decisão de abertura de um novo posto de trabalho ou empregar alguém numa empresa é 

influenciada por múltiplas variáveis (e.g., expectativas da procura, evolução da política fiscal, 

etc.).Assim, considera-se numa primeira aproximação na identificação dos sectores com 

potencial de criação de emprego aqueles que apresentam valores positivos, nomeadamente, 

no VAB por trabalhador e no Resultado Líquido por trabalhador. Neste caso a própria empresa 

terá todo o interesse em expandir a respetiva produção, i.e. aumentando o emprego. 

Parece ainda razoável a adoção do critério de intervenção pública no combate ao desemprego 

nas atividades onde se observa um VAB positivo e RL negativo, tais como por exemplo, na 

Indústria do Vestuário como na Impressão e Reprodução de Suportes Gravados, um pequeno 

subsídio poderia ser suficiente para incentivar as empresas a aumentarem a oferta de 

emprego (é necessário evitar a substituição de emprego não subsidiado pelo subsidiado). Se se 

considerar um subsídio na ordem dos 300 euros mês (4200 euros/ano), poder-se-ia intervir 

num vasto leque de sectores identificados no Capítulo 4.  

Outro indicador importante para a política pública está relacionado com a performance das 

exportações. No contexto de elevado endividamento externo, a promoção das exportações 
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constitui uma das prioridades da política económica. De acordo com os dados das Estatísticas 

do Comércio Internacional de Bens do INE, as Subregiões do Ave, Minho-Lima, Entre Douro e 

Vouga, Baixo Vouga e Península de Setúbal apresentam elevada intensidade de exportação 

bem como elevado valor das exportações em 2012. 

b) Qualificações/ competências  

Com efeito, fruto da recessão económica prolongada que o país tem vivido, as perspetivas de 

emprego dos jovens reduziram-se drasticamente nos últimos anos, traduzidas em: 

• Aumento generalizado do desemprego sobretudo dos jovens que têm sido 

particularmente afetados pela deterioração progressiva das condições do mercado 

trabalho; 

• Agravamento das condições do mercado de trabalho, sobretudo nos últimos anos, 

para a generalidade dos jovens, independentemente do seu nível de escolaridade; 

• Persistente dificuldade da economia portuguesa em absorver uma mão-de-obra jovem 

cada vez mais qualificada; 

• Em 2012, 39% de jovens entre os 20 e 24 anos de idade, estavam desempregados. 

Contudo, note-se que as taxas de desemprego entre os jovens com ensino básico e 

com o ensino secundário (ou pós-secundário) quadruplicaram no período; 

• Quase metade dos jovens early school leavers, ou seja, 70 a 90 mil jovens entre os 18 e 

24 anos de idade, estão também desempregados. 

Tal como se refere no ponto 3.4, Capitulo 3, as competências de empregabilidade assumem, 

assim, particular relevância no contexto da sociedade atual, marcadamente globalizada e 

desenvolvida em termos tecnológicos, e com elevados índices de desemprego.  

Aumentar a empregabilidade e as perspetivas de emprego neste contexto é, cada vez mais, 

uma tarefa difícil, na medida em que: 

• 35% dos empregos exigirão, em 2020, qualificações superiores, em comparação com 

os 29% que atualmente o exigem, reduzindo-se os empregos de baixas qualificações; 

• Garantia da escolaridade secundária, como plataforma mínima de aprendizagem na 

sociedade atual, e como patamar de escolaridade obrigatória, acessível à generalidade 

da população; 

• Elevados níveis de educação não são suficientes para garantir emprego mas exigem 

ainda um vasto leque de competências, genéricas e transferíveis – competências 

chave; 

• Competências chave exigentes que compreendem as literacias – na língua mãe, em 

matemática e em ciência – como também a capacidade de comunicação em línguas 

estrangeiras e as competências digitais - requisitos fundamentais de empregabilidade; 

• Garantia do desenvolvimento das competências chave- que envolvem pensamento 

crítico, criatividade, iniciativa, resolução de problemas, avaliação de riscos e 

capacidade de decisão, capacidade de trabalho em grupo, e formação inicial dos 

jovens - a um nível que lhe permita a entrada na vida ativa e a progressão da sua 

aprendizagem ao longo da vida, essenciais para a empregabilidade dos jovens, 
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sobretudo para facilitar a transição entre a escola e a vida ativa num mercado de 

trabalho mais exigente e mais difícil. 

 

c) Medidas de apoio 

Tendo presente alguns dos principais fatores que têm penalizado o emprego de jovens - 

abandono escolar precoce, desajustamento nas qualificações, dificuldade de transição da 

escola para o mercado de trabalho, obstáculos culturais - importa desenvolver uma 

intervenção pública que permita minimizar os efeitos do desemprego dos jovens. 

Medidas genéricas de política publica de estímulo à criação de empregos dirigidas a jovens: 

De nível nacional 

• Reforçar o sistema de aprendizagem/sistema dual para abarcar os abandonos escolares 

precoces do sistema escolar em que os operadores são escassos para este tipo de medida 

bem como os jovens tendo em conta e evolução demográfica e a retenção dos jovens na 

escola; 

• Reforçar o apoio à criação do próprio emprego (micro credito e investimento +); 

• Reforçar as medidas que possam enfrentar a grande massa de alunos com ensino superior 

com formações não ajustadas ao mercado de trabalho ajudando à sua reorientação - 

parece que só os estágios para jovens com mais de 25 anos e o Impulso jovem para jovens 

entre os 15 e 24 anos poderão adequar-se na medida em que sendo o nosso tecido 

empresarial constituído sobretudo por micro e pequenas empresas sem capacidade 

financeira e nestes programas as empresas com menos de 10 trabalhadores pagam 

apenas os contributos para a Segurança Social; será de realçar que no momento atual 

mesmo as empresas que pensam em contratar jovens só o fazem utilizando numa 

primeira fase os estágios; 

• Incentivar a criação de mais lugares para estágios e torná-los mais acessíveis; 

• Reforçar serviços de informação e orientação aos jovens, com vista a facilitar tomar 

decisões fundamentadas sobre carreira, na educação e no emprego e permitir-lhes 

conhecer melhor as suas lacunas em termos de competências e dar-lhes um melhor 

conhecimento sobre o processo de procura de emprego; 

• Reorientar os jovens sobretudo os que saíram da escola para o mercado de trabalho e 

reingressam mais tarde na escola – existem ferramentas internacionais: 

o para caracterizar o perfil das pessoas detetando as que têm perfil de empreendedor 

das que têm perfil de suporte/apoio ; 

o para conhecer as energias de cada pessoa, energias que lhe permitem ultrapassar as 

dificuldades. 

• Implementar o Programa Youth Guarantee que não permitirá que nenhum jovem esteja 

mais do que 4 meses sem uma ocupação, seja ela ocupação formativa profissional, de 

estágio ou de um programa de voluntariado; 

• Incrementar as atividades de voluntariado jovem como possibilitador de contacto com a 

realidade do mundo do trabalho e consequentemente da transição para a vida ativa  

• Criar maior consciência sobre empreendedorismo desde a escola: a introdução do 

conceito de empreendedorismo nos currículos escolares; 
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• Implementar comunidades empresariais que constituem verdadeiras redes locais 

(incubadoras, empresários que podem fazer coaching ou serem mentores, universidades) 

• Dar um estatuto reforçado a jovens empresários (mantendo os benefícios quando se 

inicia uma atividade económica); 

• Apoiar com medidas fiscais vantajosas, medidas que possibilitem menor peso legislativo e 

menores encargos administrativos para jovens empresários; 

• Dar prioridade, através de contratos públicos, a jovens empresários. 

As medidas dirigidas à empregabilidade dos jovens devem permitir uma abordagem holística 

para deixar perceber qual é o projeto de vida e ajudá-lo a construir. (Exemplo do INOVJOVEM). 

Pelo contrário o Impulso Jovem não permite esta abordagem holística pois resume-se a 

estágios em empresas com ambiente não qualificante. 

As medidas têm de respeitar as dinâmicas regionais/ locais, sociais e demográficas e permitir a 

prática do mentoring pelos empresários para além dos apoios financeiros. Uma vez que o 

nosso tecido empresarial é constituído principalmente por micro e pequenas empresas, os 

empresários estão mais recetivos a participar em projetos de dinâmica regional/local 

constituindo redes empresariais do que em receber estagiários. 

• Exemplo de bons projetos para a integração de jovens no mercado de trabalho: 

o INOVJOVEM no quadro da AEP abarcou 500 jovens até aos 35 anos, - traçado do 

perfil do jovem e da empresa bem como do itinerário dos jovens; importância das 

competências transversais, ocupando 80% (visão holística da empresa, questões 

interpessoais, saber aprender, valores éticos, sacrifícios/disciplina) e 20% de 

competências técnicas, 2 meses de formação em sala e estágio com workshops e 

coaching. O grau de empregabilidade no sector das tintas foi de 82%. Apesar da boa 

avaliação do projeto o mesmo não teve continuação devido ao seu custo elevado em 

comparação com os programas dos estágios e do Impulso Jovem. Pensa-se que este 

projeto não poderá ser um projeto de massas tendo em conta o nosso tecido 

empresarial à base de microempresas; 

o Lisbon Start-up scholarship; 

o Auto emprego dentro das empresas (simultaneamente, Incubadora e prestador de 

serviços); necessidade do levantamento deste tipo de projetos; 

o Projeto Oriente abarca 300 jovens desencorajados, a partir dos 15 anos, na zona de 

Cascais; utilizam o coaching, estágios e procuram habilita-los com competências 

básicas e soft skills; 

o Projeto Fast For para jovens até aos 25 anos, licenciados ou a terminar a licenciatura 

já com um projeto de vida definido, na zona de Lisboa; inclui um fim de semana para 

detetar as lacunas de formação, um estágio de 5 meses (30 jovens na 1ª edição e a 

2ªedição com mais 30) utilizando coaching e mentoring; 

o Iniciativa de estímulo ao empreendedorismo desenvolvido pelos politécnicos (ver site 

http://www.poliempreende.pt/). 

No atual contexto de globalização, medidas eficazes em atrair projetos tecnológicos globais 

são muito importantes para Portugal. 
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De nível europeu 

• Desenvolver um melhor conhecimento dos programas europeus e intervenções 

europeias: 

o "youth task forces”, coordenado a nível europeu para dar informações e apoio aos 

jovens sobre as oportunidades oferecidas pelos fundos europeus; 

o Plataformas de internet projetadas para ser facilmente compreensível para os 

jovens, independentemente do seu nível de escolaridade e socioeconómica; 

o Reforço da coordenação entre escolas e órgãos públicos nos Estados-Membros 

para tornar os programas europeus mais conhecidos e mais acessíveis. 

Medidas de Apoio ao Empreendedorismo 

O empreendedorismo quer como competência chave quer como ação é um instrumento de 

promoção dos níveis de empregabilidade, no entanto menos de cinco por cento dos jovens 

dentro da UE tem acesso a programas de empreendedorismo em idade escolar. 

 Há estudos que demonstram que os jovens, em idade escolar, que tenham acesso a este tipo 

de programas têm uma taxa de probabilidade de criação de empresas quatro a cinco vezes 

superior aos que não passaram por essa formação. E mesmo aqueles que não criam empresas 

têm uma taxa de empregabilidade muito superior. Tendo presente estas necessidades do 

mundo atual, não podemos, de maneira nenhuma, encarar o tema do empreendedorismo 

como uma solução para todos os males da sociedade em que vivemos e, nomeadamente, para 

o problema da crise dos últimos cinco anos mas como uma componente importante das 

políticas públicas. Neste sentido vários Estados Membros introduziram quer estratégias 

nacionais de educação no domínio do empreendedorismo quer empreendedorismo como 

componente curricular obrigatória. 

Uma das questões mais importantes é a possibilidade de os alunos desenvolverem os seus 

próprios negócios sobretudo ao nível do ensino superior ainda antes de terminarem a 

licenciatura sendo contudo possível desenvolver estas capacidades de empreendedorismo aos 

diferentes níveis de ensino.  

O voluntariado em qualquer idade mas sobretudo para os jovens que atravessam uma fase 

decisiva na sua formação, pode funcionar como um catalisador da mentalidade 

empreendedora, segundo alguns, pelo que será importante que as escolas passem a abranger 

este tipo de formação e de se criarem meios para reconhecer e validar estas experiencias no 

enriquecimento dos currículos (o que já é feito através do Youth Pass complementar ao 

tradicional Euro Pass) – importância do desenvolvimento dos soft skills paralelamente à 

preparação académica e profissional. 

O voluntariado em Portugal continua a desenvolver-se paulatinamente, segundo dados do INE 

em 2012 o voluntariado atingiu 1% do PIB enquanto por outro lado na economia social em 

2010 o trabalho voluntário representava 40% do emprego - numa situação grave de 

desemprego como se vive atualmente em Portugal o empreendedorismo social pode ser ao 

mesmo tempo uma plataforma de resolução de problemas sociais e uma rampa de 

lançamento de negócios sustentáveis (como avança a Carta de Cascais, um manifesto lançado 
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no I Congresso Internacional sobre Economia Social nos Desafios do Seculo XXI, Junho 2013, as 

mais de 55 mil entidades do sector representam 5,5% do emprego remunerado e 2,8% do 

Valor Acrescentado Bruto Nacional). 

Parece que cada vez mais para ultrapassar as grandes dificuldades do mercado de trabalho 

para os jovens se aposta na criação de novos negócios, de acordo com um estudo da 

consultora Informa D&B, ate Junho de 2013 foram constituídas, em Portugal, 20 mil novas 

empresas, mais 17.8% do que em período homólogo de 2012, sendo que também desde 2009 

o número de insolvências também caiu. Como áreas de oportunidade em Portugal apontam-se 

as ciências alimentares, biomedicinas, tecnologias verdes, o mundo digital, saúde e turismo. 

Para um empreendedor em potência há possíveis fontes de financiamento desde os business 

angels, fundos privados e públicos de capital de risco Programa Erasmus +(com mobilidade 

para a aprendizagem, parcerias estratégicas para a inovação e para a partilha de boas praticas 

de reformas politicas). 

Importa assim para os jovens empresários ter acesso a um conjunto de competências 

adequadas que lhes permitam traduzir com sucesso as suas ideias em planos de negócios 

sólidos e facilitar o seu acesso ao crédito e financiamento bem como, se for caso disso, 

reconhecer as competências adquiridas em períodos de voluntariado. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Considerando o impacto que a crise financeira e económica tem tido nos mais variados 

domínios da sociedade, desde os económicos, sociais aos psicológicos provocando uma 

aceleração de fenómenos de pobreza e exclusão social e acentuando as diferenças entre os 

vários países da UE; 

Considerando o elevado nível de desemprego global e sobretudo dos jovens que existe em 

Portugal nos últimos anos; 

Considerando uma cada vez maior desertificação de muitas regiões do país resultantes de 

vários fatores centrados no desenvolvimento económico muito desigual, nomeadamente entre 

as regiões litorais e as regiões interiores do país - a ausência de desenvolvimento económico 

tem originado correntes populacionais que ou se deslocam para as regiões mais desenvolvidas 

(litoral) ou emigram, designadamente a população mais jovem com baixa ou alta qualificação; 

Considerando as características pouco homogéneas do nosso país que originam um 

comportamento do emprego diferenciado, tendo não só em atenção as atividades específicas 

de cada região mas também a respetiva estrutura empresarial existente - a evolução do 

emprego dos jovens (16 a 24 anos) e (16 a 29 anos), por NUT III, tem sido altamente negativa 

embora com uma ligeira melhoria entre o 1º e o 3º trimestre de 2013; 

Considerando que na análise regional efetuada por sub-regiões se constatou a existência de 

diferenças significativas entre a população urbana e a população rural em termos dos 

principais fatores que as diferenciam no comportamento face ao desemprego, traduzidos nas 

variáveis: taxa de desemprego, abandono escolar precoce, NEET, indicador compósito 

constituído por TD + AEP+NEET, rendimento per capita e rendimento salarial médio; 

Considerando que em termos genéricos se pode afirmar que são, em todas as sub-regiões, os 

sectores tradicionais que mais empregam, e que mais originam desemprego e que a 

importância dos sectores de atividade e suas potencialidades são diferentes consoante se 

esteja numa sub-região da Região Norte ou numa sub-região do Alentejo, daí a importância de 

uma análise sub-regional para cada região para se poder elaborar cenários de evolução futura 

para a variável emprego: 

• nas sub-regiões da Região Norte os sectores onde predominam jovens com 

habilitações iguais ou superiores ao ensino secundário são em geral sectores com 

pouco peso de emprego jovem;  

• nas sub-regiões da Região Centro globalmente com uma população envelhecida, com 

predomínio das micro empresas e com taxas de desemprego em geral mais baixas que 

as restantes regiões do país; 

• nas sub-regiões da Região de Lisboa em que na sub-região Lisboa se deu uma grande 

quebra de emprego jovem e na Península de Setúbal se destaca pelo seu grande grau 

de intensidade exportadora;  

• nas sub-regiões  do Alentejo  onde predominam atividades ligadas à Agricultura, 

Comércio e Construção, todas caracterizadas por baixa qualificação dos trabalhadores, 

com realce significativo para as atividades agrícolas sazonais , com a existência de uma 
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população envelhecida e onde os jovens manifestam tendências para a saída desta 

região; 

• na sub-região do Algarve onde as atividades ligadas ao turismo nomeadamente 

Comércio, Restauração e Hotelaria e Serviços , com potencialidades significativas para 

o empreendedorismo e emprego de jovens. 

Considerando os efeitos da crise foram desencadeados ao nível da UE determinadas ações, 

tendo em conta igualmente os objetivos da Estratégia 2020, que passam por facilitar a 

transição entre a escola e o trabalho, a reforma da legislação/instituições do mercado de 

trabalho para as tornar mais favoráveis ao emprego e corrigir a segmentação do mercado de 

trabalho, utilizar eficientemente o financiamento do FSE para garantir a sua execução, 

aumentar a oferta de estágios e oportunidade de aprendizagem de qualidade e reduzir os 

obstáculos à mobilidade para permitir que as empresas recrutem trabalhadores, aprendizes e 

estagiários de outros países da UE. 

Neste contexto recomenda-se que a integração de jovens no mercado de emprego a nível 

regional passe por: 

• A tomada de medidas que impeçam a saída dos jovens das sub-regiões interiores, 

garantindo condições de vida que entusiasmem o seu não abandono; 

• Uma política de apoio ao crescimento demográfico, nomeadamente ao aumento de 

natalidade; 

• Medidas de politica que procurem reduzir o nível de desemprego e 

consequentemente estimular a criação de emprego o que implicará um aumento de 

postos de trabalho da ordem dos 12 500 para o cenário de redução da taxa de 

desemprego dos jovens para 30% e de cerca de 58 000 para o cenário de redução da 

taxa de desemprego dos jovens para 20% distribuídos, do seguinte modo pelas 

regiões: 

 

Regiões Cenario1 (30%) Cenario2 (20%) 

Norte 6206 28231 

Centro 2053 9432 

Lisboa 3182 14603 

Alentejo 1099 5047 

Algarve - 684 

Total 12540 57997 

 

Apoiar os sectores de atividade com maiores potencialidades de criação de crescimento de 

emprego, de acordo com a bateria de indicadores selecionados e constantes do Capitulo 4 que 

variam de acordo com as diferentes sub-regiões onde predominam sectores de atividade como 

Agricultura, Industrias Transformadoras nomeadamente Alimentares, Fabricação de Produtos 

Metálicos, Madeira e Cortiça, assim como Alojamento e Restauração, Serviços de Apoio 

Administrativo e Serviços de Saúde e Apoio Social. 

Para tornar viável qualquer destes cenários impõe-se o desenvolvimento de políticas públicas 

de apoio e de incentivo ao tecido empresarial. Assim, nas atividades onde se observa um VAB 
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positivo e RL negativo, que são sectores geralmente com grande intensidade de mão-de-obra, 

por exemplo, na Indústria do Vestuário como na Impressão e Reprodução de Suportes 

Gravados, um pequeno subsídio poderia ser suficiente para incentivar as empresas a 

aumentarem a oferta de emprego (é necessário evitar a substituição de emprego não 

subsidiado pelo subsidiado). Se se considerar um subsídio na ordem dos 300 euros mês (4200 

euros/ano), poder-se-ia intervir num vasto leque de sectores identificados no Capitulo 4. 

Outro indicador importante para a política pública está relacionado com a performance das 

exportações. No contexto de elevado endividamento externo, a promoção das exportações 

constitui uma das prioridades da política económica. De acordo com os dados das Estatísticas 

do Comércio Internacional de Bens do INE, são várias as regiões NUT III com intensidade 

exportadora, nomeadamente as regiões do Ave, Minho-Lima, Entre Douro e Vouga, Baixo 

Vouga e Península de Setúbal que apresentam elevada intensidade de exportação bem como 

elevado valor das exportações em 2012. 

Ainda no domínio das políticas públicas relacionadas com as qualificações e as competências 

dos jovens importa: 

• Aumentar o nível médio das qualificações, combatendo o abandono e insucesso 

escolar precoce, garantindo não só que os jovens completem o ensino básico com 

sucesso, mas também que prossigam os seus estudos ao nível do secundário e 

alarguem ao universitário; 

• Garantir o ensino secundário, como plataforma mínima de aprendizagem na sociedade 

atual, e como patamar de escolaridade obrigatória, acessível à generalidade da 

população (objetivo da Estratégia 2020); 

• Reforçar a formação profissional para jovens, nomeadamente da formação dual ou 

vocacional que respondam a expectativas pessoais de educação e formação e 

proporcionem níveis adequados de empregabilidade, respondendo em simultâneo às 

necessidades das economias regionais; 

• Melhorar a qualidade da aprendizagem nos diversos subsistemas de educação e 

formação garantindo aos estudantes um acompanhamento adequado ao longo do 

percurso escolar, preparação para a entrada no mercado de trabalho e integração em 

contextos organizacionais exigentes, desenvolvendo competências nos diversos níveis 

reconhecidas pelas entidades empregadoras; 

• Fortalecer o ajustamento entre as qualificações produzidas e as procuradas pelo 

mercado de trabalho, desenvolvendo um pendor forte de formação em contexto de 

trabalho e de adaptação ao tecido económico e social. A estruturação da oferta 

formativa deverá estar ligada às dinâmicas regionais em matéria de perfil produtivo e 

de emprego, devendo haver um reforço de articulação com as autarquias locais e 

outros parceiros regionais e locais que proporcionem uma maior coerência da oferta 

em cada território; 

• Incrementar a eficácia, adequação e operacionalização das políticas ativas de 

emprego, nomeadamente as de proximidade, em conjunto com as autarquias e 

instituições, e incentivo a uma maior proatividade do serviço público de emprego 

nesta área; 
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• Desenvolver o ensino do empreendedorismo (e da atitude empreendedora) junto dos 

mais novos como uma atitude de vida que precisa de ser construída e desenvolvida, e 

requisito essencial para o desenvolvimento e de iniciativas de promoção do próprio 

negócio. Importa assim para os jovens empresários ter acesso a um conjunto de 

competências adequadas que lhes permitam traduzir com sucesso as suas ideias em 

planos de negócios sólidos e facilitar o seu acesso ao crédito e financiamento bem 

como, se for caso disso, reconhecer as competências adquiridas em períodos de 

voluntariado. 

Não obstante as medidas enunciadas é essencial referir que na atual conjuntura nacional e 

internacional, com inúmeras transformações económicas e sociais e crescente escassez de 

meios financeiros, torna-se fundamental aumentar a eficiência dos recursos, as sinergias no 

terreno e a criatividade na promoção de soluções que estimulem o empreendedorismo, a 

criação de emprego, a inovação social e a ação eficaz dos atores territoriais. 

Nessa medida, na perspetiva de concretização do Programa «Portugal 2020» e da Estratégia 

Europeia 2020, é fundamental o desenvolvimento de um trabalho aprofundado que permita a 

identificação de soluções que promovam a articulação entre Privados, Estado e Terceiro Setor, 

de modo a fortalecer a iniciativa privada como promotora de emprego e competitividade.  

Para a concretização destas intenções é necessário perceber, de forma mais fina, a nível local 

quais os principais bloqueios e potencialidades à sua concretização, bem como as estratégias 

para os ultrapassar, alargando a base territorial e social de apoio e ação. Para tal é essencial o 

reforço da reflexão e colaboração entre atores locais. A estratégia de promoção de emprego e 

de inclusão social a prosseguir deverá assentar numa efetiva articulação entre as políticas 

setoriais relevantes, bem como no reforço das parcerias institucionais e do diálogo entre os 

parceiros, seguindo uma abordagem multidimensional e territorializada. 
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ANEXOS 

Anexo Capitulo 3 

 

Competências cognitivas requeridas pelo trabalho (EWCS, 2010) 

 

 

Q24H Please tell me, using the same scale, does your main paid job involve 

...? Working with computers: PCs, network, mainframe  

2010 

(Almost) all of 

the time 

Between 1/4 and 

3/4 of the time (Almost) never N 

Portugal under 30 32,6% 21,1% 46,3% 126 

30 to 49 24,2% 18,7% 57,1% 519 

50+ 10,8% 12,2% 77,0% 355 

Total 21,4% 17,1% 61,5% 1000 

UE27 under 30 28,2% 20,5% 51,3% 6143 

30 to 49 31,2% 24,1% 44,8% 18355 

50+ 24,8% 23,0% 52,2% 10618 

Total 28,9% 23,1% 48,1% 35116 

Q24I Please tell me, using the same scale, does your main paid job involve 

...? Using internet / email for professional purposes 

2010 

(Almost) all of 

the time 

Between 1/4 and 

3/4 of the time (Almost) never N 

PT under 30 20,1% 26,5% 53,5% 126 

30 to 49 17,3% 19,9% 62,8% 519 

50+ 8,6% 8,7% 82,7% 355 

Total 15,0% 17,5% 67,5% 1000 

EU27 under 30 20,9% 18,2% 60,9% 6141 

30 to 49 24,2% 23,3% 52,5% 18350 

50+ 19,2% 21,3% 59,5% 10619 

Total 22,2% 21,7% 56,1% 35110 

Q49A Generally, does your main paid job involve ... ? meeting precise 

quality standards 
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2010 

No Yes N 

PT under 30 18,3% 81,7% 125 

30 to 49 23,8% 76,2% 516 

50+ 40,5% 59,5% 351 

Total 28,1% 71,9% 992 

EU27 under 30 26,1% 73,9% 6016 

30 to 49 25,2% 74,8% 18053 

50+ 27,5% 72,5% 10420 

Total 26,0% 74,0% 34489 

Q49B Generally, does your main paid job involve ... ? assessing yourself the 

quality of your own work 

2010 

No Yes N 

PT under 30 25,8% 74,2% 125 

30 to 49 29,0% 71,0% 519 

50+ 42,4% 57,6% 353 

Total 32,6% 67,4% 997 

EU27 under 30 30,7% 69,3% 6040 

30 to 49 25,9% 74,1% 18103 

50+ 26,9% 73,1% 10429 

Total 27,2% 72,8% 34572 

Q49C Generally, does your main paid job involve ... ? solving unforeseen 

problems on your own 

2010 

No Yes N 

PT under 30 17,2% 82,8% 125 

30 to 49 15,7% 84,3% 516 

50+ 21,6% 78,4% 355 

Total 17,8% 82,2% 996 

EU27 under 30 24,2% 75,8% 6087 

30 to 49 15,6% 84,4% 18244 

50+ 16,9% 83,1% 10555 

Total 17,7% 82,3% 34886 

Q49D Generally, does your main paid job involve ... ? monotonous tasks 

2010 

No Yes N 

PT under 30 42,3% 57,7% 125 
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30 to 49 39,6% 60,4% 516 

50+ 44,5% 55,5% 352 

Total 41,6% 58,4% 993 

EU27 under 30 51,4% 48,6% 6077 

30 to 49 55,9% 44,1% 18180 

50+ 56,6% 43,4% 10503 

Total 55,2% 44,8% 34760 

Q49E Generally, does your main paid job involve ... ? complex tasks 

2010 

No Yes N 

PT under 30 46,5% 53,5% 126 

30 to 49 48,2% 51,8% 517 

50+ 62,2% 37,8% 355 

Total 52,3% 47,7% 998 

EU27 under 30 48,7% 51,3% 6065 

30 to 49 39,9% 60,1% 18133 

50+ 42,1% 57,9% 10498 

Total 42,3% 57,7% 34696 

Q49F Generally, does your main paid job involve ... ? learning new things 

2010 

No Yes N 

PT under 30 26,8% 73,2% 126 

30 to 49 31,8% 68,2% 516 

50+ 58,5% 41,5% 355 

Total 39,3% 60,7% 997 

EU27 under 30 29,5% 70,5% 6104 

30 to 49 30,4% 69,6% 18196 

50+ 37,3% 62,7% 10538 

Total 32,0% 68,0% 34838 

Does your job involve rotation of tasks that require different skills? (index) 

2010 

No Yes N 

PT under 30 75,9% 24,1% 126 

30 to 49 82,6% 17,4% 517 

50+ 85,9% 14,1% 351 

Total 82,5% 17,5% 994 

EU27 under 30 62,4% 37,6% 6059 

30 to 49 65,8% 34,2% 18102 
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50+ 69,4% 30,6% 10443 

Total 66,1% 33,9% 34604 
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Anexos Capítulo 4 

Anexo 1  

Região Norte - Minho-Lima  

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

Minho_Lima A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 121230 68437 4080395 85465 42735 1182381 3604538 322370 328882 20838 41045 63897 97819 180654 61904 61098 459144 21540 69555

Variação Et 2007-2011(%) -32,8 -11 -19,8 -15,1 -13,6 -22,3 -8,8 -21,2 -9,4 0,7 5,3 -11,9 4,1 85,2 -78,9 -45,8 41,7 -12,4 -11,9

Emprego jovem 59 25 1537 2 7 708 1190 57 502 27 24 14 75 27 17 42 196 23 99

Variação Ej 2007-2011 -4 -40 -1157 -5 -27 -770 -507 -37 -175 4 -15 -11 -21 4 -60 -13 26 -27 -55

Peso Ej 2011 (%) 4,8 6,3 10,7 1,6 2,8 8,1 11,6 3,3 14,8 10 2,3 5,6 6,6 12,7 6,2 3,9 4,2 10,6 7,3

estabelecimentos 1-9pessoas (%) 96,2 75 68 64,2 66,6 54,9 92,1 84,4 94,1 92,6 93,1 98,1 96,8 85,5 87,2 67,1 73,8 91,7 93,5

Total Estab 50-249 pessoas X 1 34 X 2 10 15 5 X 1 X X X 4 X 6 12 X X

Ej estab 50-249 X 7 373 X 2 67 290 12 X X X X X X X 21 24 X X

Peso do emprego 60 e + anos 5,8 6,2 2,5 6,2 3,6 3,2 2,9 5.0 4,2 3,3 2,6 5,2 2.4 3,8 6,3 3 3,2 8,7 4,3

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 35,5 8 39,6 100 57,1 21,4 56,7 52,6 39 99.5 100 78,6 89,3 43,3 70,6 90,5 82,1 69,6 55,5

Intensidade exportadora

Exportação/PIB x100

Portugal 24.75%

Intensidade exportadora 40,43%
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

 

 

Minho-Lima Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estabelec.

Indústrias alimentares 545 14771 1808 154

Indústria das bebidas 16

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis 6122 24038 3818 22

Indústria do vestuário -324 8645 1957 117

Indústria do couro e dos produtos do couro -736 9482 729 8

Indústrias da madeira e da cortiça 616 12150 742 127

Fabricação de pasta, de papel, de cartão 52455 119373 421 10

Impressão e reprodução  suportes gravados -427 10260 145 32

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 3176 19384 122 15

Fabricação de produtos farmacêuticos de base

Fabricação  artigos de borracha 4353 19580 501 20

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base 6008 48623 114 10

Fabricação de produtos metálicos 2763 23486 2254 189

Fabricação  equipamentos informáticos 7246 29095 13 1

Fabricação de equipamento elétrico 37984 94162 699 9

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 5776 28140 108 13

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 8715 29904 1710 13

Fabricação  outro equipamento transporte -29712 12320 906 10

Fabrico de mobiliário e de colchões -1061 11044 177 41

Outras Ind.Transformadoras 3549 13144 375 23

Construção -52 11118

Comércio 111 13462

Alojametos e restauraçao 2748 11178

Seviços administrativos e de Apoio 4199 6634

Serviços de Saude e Apoio Social 4473 25713
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Anexo 2  

Região Norte - Cávado 

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

NUTIII - Cávado A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 189066 52218 7988611 84897 218545 4940900 10752786 642006 498357 128476 117360 259040 329471 193228 14403 361111 538569 73927 118676

Variação Et 2007-2011(%) -26 -12,9 -18,4 -16,7 46,1 -28,2 -5,3 -0,1 -2,7 24,6 4,2 -20 12,3 -11,3 -77,4 -18,8 24,4 -8,7 7,7

Emprego jovem 31 11 3265 3 60 1730 2608 96 926 124 52 46 226 640 32 77 403 89 237

Variação Ej 2007-2011 -23 -8 -2227 2 18 -2065 -633 -89 -146 59 -35 -32 -79 138 -54 -55 20 0 -95

Peso Ej 2011 (%) 2,9 1,9 8,7 1,3 7 10,4 12,1 7,1 14,8 5,7 4,7 8 7,3 19 8,9 7,3 5,6 14,3 11,7

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 95,1 63,3 65,3 90 64 79,2 90,1 83,9 91,2 80,7 87,4 95,7 94,8 84,9 90 68,9 76,7 84,8 91,3

Total Estab 50-249 pessoas X 1 109 2 5 42 29 9 6 5 1 X 3 8 X 13 18 2 2

Ej estab 50-249 X X 1534 X 16 961 415 56 69 8 1 X 71 136 55 35 158 X 2

Peso do emprego 60 e + anos 3,7 5,4 1,7 1,3 1 2 2,7 3,2 3 1 2,1 5,7 1,7 1,3 2,4 3,1 4,1 3,1 3,2

Peso Ej ISCED 4ou mais 25,8 36,4 31,6 100 30 24,6 58,9 45,8 38,4 81,5 90,4 65,2 85 58,8 9,4 84,4 76,7 56,2 57,8

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 24,93% 28,90% 33,31%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

 

Cávado Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares -683 11876 1808 188

Indústria das bebidas

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -494 18602 3818 226

Indústria do vestuário 338 12689 15581 1047

Indústria do couro e dos produtos do couro 2291 14446 1529 30

Indústrias da madeira e da cortiça 270 12719 916 136

Fabricação de pasta, de papel, de cartão -1732 20874 138 10

Impressão e reprodução  suportes gravados 820 21146 558 72

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 282 17378 114 22

Fabricação de produtos farmacêuticos de base

Fabricação  artigos de borracha 10741 39883 608 29

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base 4630 36015 893 23

Fabricação de produtos metálicos 541 18591 3485 317

Fabricação  equipamentos informáticos 11774 43209 2432 10

Fabricação de equipamento elétrico 405 33830 564 24

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 568 20492 1155 77

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc -3715 19506 819 10

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões -149 12074 965 141

Outras Ind.Transformadoras 1496 13664 253 36

Construção -707 17545

Comércio 569 14876

Alojametos e restauraçao 2646 11682

Seviços administrativos e de Apoio 2743 7156

Serviços de Saude e Apoio Social 1949 20034
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Anexo 3 

Região Norte - Ave 

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

NUT III- Ave A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 182936 51030 17804340 183609 234315 8114224 10722885 412364 432091 48949 86799 208533 405938 300187 144971 90183 697476 69115 146453

Variação Et 2007-2011(%) -17,9 -17,7 -20,9 -12,2 55,4 -24,1 -4,6 6,6 -8,4 39,3 -1,6 -23,3 27,7 36,3 -76,5 -31 12,5 28 23,4

Emprego jovem 65 20 6744 8 70 936 3130 121 753 71 52 27 290 1033 18 100 435 102 312

Variação Ej 2007-2011 -2 -29 -4554 3 23 -946 -747 -41 -100 23 -54 -41 60 166 -131 -53 -126 6 -85

Peso Ej 2011 (%) 7,2 5,1 8,6 2,7 6,7 7,1 12,4 3,6 16,3 11,3 2,7 4,3 8 19,6 5,9 3,9 5,8 15,1 9,1

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 92,5 53,8 61.3 78,4 60 83 90,1 83,6 94,8 87,7 92,9 97,8 94,5 81,2 68,8 73,7 77 85,4 90,6

Total Estab 50-249 pessoas x 2 290 1 4 20 42 9 3 1 x x 3 14 16 22 2 12

Ej estab 50-249 6 6 2597 33 127 841 38 83 9 10 223 40 114 32 67

Peso do emprego 60 e + anos 4,2 3,1 1,7 8,5 2,6 2,8 2,5 3,1 2,6 1,6 1,7 5,6 2 1,3 5,2 3,1 2,7 2,7 2,7

Peso Ej ISCED 4ou mais 6,1 25,6 87,5 42,9 21,2 53,4 45,5 31,7 92,9 94,2 66,7 78,3 31,2 38,9 3.9 8,5 44,1 42,3

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 47,23% 53,19% 58,35%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

 

Ave Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 215 15804 5117 257

Indústria das bebidas 269 12

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -1924 17055 22814 477

Indústria do vestuário 391 12350 22780 815

Indústria do couro e dos produtos do couro 1183 15398 6360 75

Indústrias da madeira e da cortiça -1071 13157 929 102

Fabricação de pasta, de papel, de cartão 836 22822 733 23

Impressão e reprodução  suportes gravados 721 20230 786 65

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 1891 25173 344 32

Fabricação de produtos farmacêuticos de base -29100 -25425 251

Fabricação  artigos de borracha 50891 97704 3488 35

Fabricação outros prod. minerais não metálicos 1535 84

Indústrias metalúrgicas de base -99 29092 881 9

Fabricação de produtos metálicos 754 19650 5232 338

Fabricação  equipamentos informáticos -4426 26505 790 10

Fabricação de equipamento elétrico 1101 27348 384 10

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 2117 25300 1791 61

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 5182 26455 1834 5

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões -527 13620 967 79

Outras Ind.Transformadoras 972 19259 868 53

Construção 2834 15290

Comércio 361 15420

Alojametos e restauraçao 4087 10966

Seviços administrativos e de Apoio 1773 8351

Serviços de Saude e Apoio Social 1916 18844
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Anexo 4 

Região Norte – Grande Porto 

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

NUT III- Grande Porto A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

volume de vendas  (milhares  Euros) 174716 58010 8536492 706478 543670 3427552 17922388 2185301 965685 1642911 7704236 308217 1247539 1100771 10566 272124 1770729 385509

Variação Et 2007-2011(%) 2,1 -36,6 -23,9 -13,3 26,8 -29 -12 -4,6 -3,6 12 -1,9 -14,5 26,9 6,7 -79 -15,3 17,2 12,3

Emprego jovem 223 1 4397 7 40 1771 9259 571 3887 477 173 82 1350 5687 24 345 1384 314

Variação Ej 2007-2011 -2 -10 -4237 -2 -37 -1910 -3373 -326 -709 -44 -137 -63 31 -1184 -308 -118 -508 -16

Peso Ej 2011 (%) 6,9 0,5 6,6 0.6 5 6,1 11 2,8 15,1 4,9 1,4 2,7 6,4 12,8 3,5 3,4 4,7 8

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 82,3 75 70,1 54,1 48,1 81,5 87,6 78,5 85,6 77,6 87,8 96,2 90,2 77,5 40,5 72,1 82,1 84,4

Total Estab 50-249 pessoas 2. 220 6 17 64 154 63 26 32 35 2 43 0 78 42 65 6

Ej estab 50-249 2 1461 5 56 328 2305 174 589 91 29 5 316 1506 90 244 82

Peso do emprego 60 e + anos 6,6 6,8 4,3 8,5 2,1 4,7 3,7 4,1 3,8 1,6 4,1 8,1 2,7 2,9 5,5 5,6 1,1 4,6

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 8,5 33,4 85,7 27,6 26,9 58,6 54,6 36,4 91,8 93,6 69,5 88,5 48,3 50 88,1 79,1 70,4

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 16,94% 19,93% 23,55%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

Grande Porto Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 1273 23897 8964 757

Indústria das bebidas

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -2191 16341 2473 167

Indústria do vestuário -638 9887 7143 438

Indústria do couro e dos produtos do couro 503 15097 1629 83

Indústrias da madeira e da cortiça -6864 14686 2106 198

Fabricação de pasta, de papel, de cartão -3369 23633 1522 62

Impressão e reprodução  suportes gravados 2820 26651 3032 258

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 9094 49218 2257 115

Fabricação de produtos farmacêuticos de base -5819 27839 184 9

Fabricação  artigos de borracha 1125 28711 2485 123

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base 15984 58878 1733 60

Fabricação de produtos metálicos 336 21359 8025 669

Fabricação  equipamentos informáticos -2344 30108 1609 36

Fabricação de equipamento elétrico 8132 39849 3737 119

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 3435 28156 3924 197

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc -1250 21008 3294 74

Fabricação  outro equipamento transporte 4853 27641 485 15

Fabrico de mobiliário e de colchões -987 12001 2320 318

Outras Ind.Transformadoras 2503 20038 3254 402

Construção 260 26036

Comércio -102 18249

Alojametos e restauraçao 851 11714

Seviços administrativos e de Apoio 3241 8662

Serviços de Saude e Apoio Social 3353 23881

Actividades de consultoria 3584 20190
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Anexo 5 

Região Norte – Tâmega 

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

NUT III- Tâmega A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 36198 50942 2728391 23087 79851 2146342 2485984 146243 116691 6675 44151 34518 80514 81717 6977 35236 210608 13817 25309

Variação Et 2007-2011(%) -45,9 -38,1 -9,9 -13,3 18,1 -33,1 -6,5 -7,1 -2,2 -4 10,2 -25,4 15,1 18,5 -74,9 -51,3 21 -6,6 9,9

Emprego jovem 104 64 7535 1 60 3031 2757 130 717 29 70 29 222 214 46 71 386 74 197

Variação Ej 2007-2011 -4 -107 -2775 -1 -1 -3370 -813 -66 -121 -1 -35 -64 -28 3 -257 -87 -54 -27 -34

Peso Ej 2011 (%) 6,9 4,6 12,4 0,5 10,5 11,4 13,8 4,5 17,7 11 3,9 5,3 8,8 11,6 7,8 3,8 6,3 15,8 9,5

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 96,7 59,8 65,1 82,6 72,5 74,2 92 85,1 95,3 98,5 93,6 93,8 94,7 86,6 67,1 84,3 76,3 88,6 91,8

Total Estab 50-249 pessoas 1. 2 240 1 2 78 19 7 2 1 1 1 3 5 0 7 20 1 3

Ej estab 50-249 26 17 2822 x 6 756 478 17 9 x x 8 26 71 x 11 140 17 19

Peso do emprego 60 e + anos 0,6 4,6 2,2 4,9 1,6 2,3 2,9 4,8 3,1 0,8 2,7 5,1 2,1 1,8 7,2 2,9 6,3 1,5 3,3

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 24 12,5 18,3 100 53,3 10,8 45,3 43,8 29 79,3 84,3 48,3 77,9 23,4 52,2 88,7 80,1 54,1 44,7

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 22,21% 25,72% 29,14%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

 

Tâmega Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares -426 12073 2562 319

Indústria das bebidas

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -24 11581 1604 141

Indústria do vestuário -323 9752 15762 546

Indústria do couro e dos produtos do couro 1052 14219 14896 617

Indústrias da madeira e da cortiça -993 13124 1568 187

Fabricação de pasta, de papel, de cartão

Impressão e reprodução  suportes gravados -1123 15557 320 39

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras -1561 21000 280 18

Fabricação de produtos farmacêuticos de base 6666 29218 523 5

Fabricação  artigos de borracha 2561 23938 505 26

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base 2277 25143 191 8

Fabricação de produtos metálicos 1398 19911 3140 375

Fabricação  equipamentos informáticos

Fabricação de equipamento elétrico 1483 23890 385 10

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 1456 22351 787 41

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 4977 27317 409 16

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões 28 11298 12772 1265

Outras Ind.Transformadoras -541 12953 684 49

Construção -484 13563

Comércio 735 12601

Alojametos e restauraçao 4182 10166

Seviços administrativos e de Apoio 3738 7410

Serviços de Saude e Apoio Social 3403 17797

Actividades de consultoria 12750



326 
 

Anexo 6 

Região Norte – Entre Douro e Vouga 

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

NUT III- Entre Douro e Vouga A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 51469 13629 4374950 5396 69502 348748 1852547 124133 82511 40418 28647 30641 66898 64140 2410 12368 147482 9480 19069

Variação Et 2007-2011(%) -8,4 -29,2 -12,8 -35,1 -15,8 -22,8 -7,2 -18,9 -8,8 -29,1 -8,9 -17 8,1 -7,8 -82,3 -53,1 17,6 14,2 22,5

Emprego jovem 50 1 3600 7 17 450 1440 37 440 32 23 24 81 655 10 56 207 41 113

Variação Ej 2007-2011 -19 -2 -1634 7 -23 -534 -537 39 -54 -31 -31 1 107 -22 -66 -57 -68 25 -20

Peso Ej 2011 (%) 8,9 0,9 7,5 6,7 5,5 6,9 11,4 1,9 18 7,8 1,8 6 4,6 20,5 8,4 5,9 4,3 13,8 9,2

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 95,3 55,5 61,9 42,8 64,3 85,1 91,8 83,1 93,8 87,1 91,5 95,8 94 86,5 72,2 73,1 75,5 91,9 93,8

Total Estab 50-249 pessoas x x 174 x x 8 21 5 x x x x 1 2 x 2 12 1 x

Ej estab 50-249 x x 1178 x x 82 377 8 x x x x 1 20 x 4 52 14 x

Peso do emprego 60 e + anos 3,3 10,1 3,5 9,6 3,6 3,6 4 5,7 3,3 1,5 4,7 7,3 3 1,4 1,7 3,1 3,1 1,7 4,1

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 18 x 33,1 71,4 29,4 17,8 53,1 59,5 39,5 78,1 95,7 70,8 90,1 38,5 15 87,6 73,4 75,6 46

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 60,11% 61,40% 64,37%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

 

Entre Douro e Vouga Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 4601 21187 2572 319

Indústria das bebidas 20 44

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -1217 21812 1614 141

Indústria do vestuário -1188 10087 1037 546

Indústria do couro e dos produtos do couro 456 13965 12861 617

Indústrias da madeira e da cortiça 2149 29310 7832 187

Fabricação de pasta, de papel, de cartão 4141 31028 1305 20

Impressão e reprodução  suportes gravados 1040 20143 467 39

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 10287 47147 356 18

Fabricação de produtos farmacêuticos de base

Fabricação  artigos de borracha 600 26715 2841 26

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base 24968 66522 709 8

Fabricação de produtos metálicos 936 25644 7536 375

Fabricação  equipamentos informáticos 11664 19715 186 5

Fabricação de equipamento elétrico 5478 32345 196 10

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 2509 25632 2055 41

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 4464 29080 3129 16

Fabricação  outro equipamento transporte 2687 26060 176 1

Fabrico de mobiliário e de colchões -1787 14844 1309 1265

Outras Ind.Transformadoras 1485 19067 355 49

Construção 153 13373

Comércio 879 15878

Alojametos e restauraçao 4182 10485

Seviços administrativos e de Apoio 3738 6868

Serviços de Saude e Apoio Social 3403 20124

Actividades de consultoria 5128 28115
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Anexo 7 

Região Norte – Douro  

Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

NUT III- Douro A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 51469 13629 4374950 5396 69502 348748 1852547 124133 82511 40418 28647 30641 66898 64110 2410 12368 147482 9480 19069

Variação Et 2007-2011(%) -22,9 -33,9 -20,8 -15,3 97 -9,9 -9,4 -23,2 -8,5 -23,1 -1,7 -21,3 10,8 -35,9 -35,2 -70,7 26,3 -4,2 12,8

Emprego jovem 205 16 318 2 26 377 801 30 421 18 12 6 61 68 44 13 187 16 94

Variação Ej 2007-2011 -97 -29 -355 -9 2 -239 -308 -61 -125 -14 -1 -7 -7 -66 -24 -40 -50 -4 1

Peso Ej 2011 (%) 5,8 5,4 7,8 0,9 4,4 6,3 11,1 2,4 17,2 9,5 1,3 5,6 6,3 7,1 7,9 3,4 4,4 7 6,6

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 92,6 82,9 79,6 72,7 65,9 85,4 92 87,1 94 88,1 93,9 94,6 97,1 83,2 65,1 85,2 66,4 91,7 91,4

Total Estab 50-249 pessoas 1. 1 5 1 2 12 10 3 4 x x x 1 6 2 1 9 x 2

Ej estab 50-249 39 x 41 1 6 101 143 1 50 x x x 8 33 19 1 34 x 14

Peso do emprego 60 e + anos 5,6 4,4 5,2 6,2 6,3 3,2 3,9 7 2,9 X 3,9 5,6 1,8 2,8 3,8 5 4,2 5,2 3,8

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 28,3 18,8 36,5 100 34,6 21 55,6 46,7 46,8 100 100 16,6 80,3 29,4 54,5 92,3 68,5 75 45,7

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 60,10% 61,40% 64,37%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

Anexo 8 

Douro Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares -742 13496 1148 155

Indústria das bebidas

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis 3283 3975 1

Indústria do vestuário 1636 4852 17

Indústria do couro e dos produtos do couro 1941 1604

Indústrias da madeira e da cortiça 1142 12106 172 40

Fabricação de pasta, de papel, de cartão

Impressão e reprodução  suportes gravados -2372 13630 62

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 693 16493 52

Fabricação de produtos farmacêuticos de base

Fabricação  artigos de borracha

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base

Fabricação de produtos metálicos 2214 18499 373 92

Fabricação  equipamentos informáticos 175

Fabricação de equipamento elétrico 6742 7472 1

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 5486 53612 10

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 240 57389 29

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões -459 12991 77

Outras Ind.Transformadoras 4993 10534 89

Construção 1393 11588

Comércio 2013 12261

Alojametos e restauraçao 4381 11535

Seviços administrativos e de Apoio 2983 4869

Serviços de Saude e Apoio Social 3111 1550

Actividades de consultoria 4182 14784

Agricultura 2695 14431
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Região Norte – Alto Trás-Os-Montes 

Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 

NUT III-Alto Trás-Os Montes A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 49938 28293 575695 892 11498 644204 888674 48467 86412 3150 28680 3985 39481 29811 3444 13315 82814 9687 20086

Variação Et 2007-2011(%) -10,6 -18,1 3,1 -18,9 -0,7 -21,6 -6,5 -7,8 -7,1 -9,9 4,5 -5,3 -10,8 -22,6 -76,6 -54,7 35,1 60,8 49,7

Emprego jovem 30 32 418 2 29 547 657 31 374 5 17 7 70 38 15 16 175 47 58

Variação Ej 2007-2011 -9 -19 -16 2 -10 28 -268 -10 -90 -5 -6 -4 -8 -13 -75 -7 68 21 -12

Peso Ej 2011 (%) 13 6,6 9,9 1,5 4,5 6,4 8,9 3,3 15,4 2,7 1,8 5,6 8,1 6,6 5,8 2,7 3,9 10,7 4,9

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 96,2 70 83,4 75 67,6 88,9 94,8 91,1 95,9 93,4 95,6 95,8 96,1 89,4 53,8 78,7 66,8 85,7 92,2

Total Estab 50-249 pessoas x x 7 x 3 5 7 2 1 x x x x 1 x x 18 2 1

Ej estab 50-249 x x 79 x 21 35 95 4 x x x x x 4 x x 36 1 x

Peso do emprego 60 e + anos 5,6 5,7 4,4 11,9 2 2,4 4,2 7,6 3,5 2,4 1,7 4,6 7,5 4 3,7 4,7 4,5 2,6 3,9

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 30 9,4 34,5 100 6,9 13,3 54,5 54,8 48,6 100 100 57,1 75,7 31,6 46,7 93,4 68,6 48,9 50

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 60,10% 61,40% 64,37%

Portugal 18,81% 24,75
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2 - Alguns Indicadores económicos 

 

Alto Trás-Os-Montes Resultados líquidos VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 393 13496 1390 229

Indústria das bebidas

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -1786 3975 267 6

Indústria do vestuário -265 4852 55 8

Indústria do couro e dos produtos do couro -52 1604 43 1

Indústrias da madeira e da cortiça 2839 12106 222 51

Fabricação de pasta, de papel, de cartão

Impressão e reprodução  suportes gravados 178 13630 60 19

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras -2820 16493 57 9

Fabricação de produtos farmacêuticos de base

Fabricação  artigos de borracha

Fabricação outros prod. minerais não metálicos

Indústrias metalúrgicas de base

Fabricação de produtos metálicos 3817 18499 562 126

Fabricação  equipamentos informáticos

Fabricação de equipamento elétrico -3584 7472 5 1

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 13042 53612 40 5

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 17068 57389 382 5

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões 1909 12991 62 21

Outras Ind.Transformadoras 1843 10534 34 8

Construção 786 11588

Comércio 1983 12261

Alojametos e restauraçao 5114 11535

Seviços administrativos e de Apoio 4609 4869

Serviços de Saude e Apoio Social -2061 15550

Actividades de consultoria 5136 11562

Agricultura 3931 14784
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Anexo 9 

Região Centro – Baixo Vouga 

1- Alguns indicadores de Emprego 
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2 - Alguns Indicadores Económicos 

 

Baixo Vouga Resultados líquidos* VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 1547 19692 5015 363

Indústria das bebidas 12614 49725 744 39

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis 2833 20939 1605 32

Indústria do vestuário -288 9348 1054 48

Indústria do couro e dos produtos do couro -8675 10572 429 13

Indústrias da madeira e da cortiça 1350 21316 141 124

Fabricação de pasta, de papel, de cartão 7889 37337 747 25

Impressão e reprodução  suportes gravados 911 21248 575 69

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 11793 88771 1031 40

Fabricação de produtos farmacêuticos de base 22 1

Fabricação  artigos de borracha 5931 36548 2016 68

Fabricação outros prod. minerais não metálicos 651 26513 8136 173

Indústrias metalúrgicas de base 1844 31618 1604 42

Fabricação de produtos metálicos 3124 25651 9242 581

Fabricação  equipamentos informáticos 592 11

Fabricação de equipamento elétrico 8528 36072 3909 49

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 9396 39861 2479 85

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 5294 41579 2478 36

Fabricação  outro equipamento transporte -6960 16137 1199 36

Fabrico de mobiliário e de colchões -76 19164 2386 122

Outras Ind.Transformadoras 654 45

Construção -739

Comércio 1818

Alojametos e restauraçao 2217

Seviços administrativos e de Apoio 6888

Serviços de Saude e Apoio Social 2081

Actividades de consultoria 2389

Agricultura 3333

* 2010
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Anexo10 

Região Centro – Baixo Mondego 

1 – Alguns indicadores de Emprego 
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2 – Alguns Indicadores Económicos 

 

Baixo Mondego Resultados líquidos* VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 357 19005 4056 256

Indústria das bebidas 652 24710 142 11

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis 566 16311 152 14

Indústria do vestuário -156 9429 783 23

Indústria do couro e dos produtos do couro -1019 11530 162 4

Indústrias da madeira e da cortiça 1616 13886 366 50

Fabricação de pasta, de papel, de cartão 137140 301939 1035 6

Impressão e reprodução  suportes gravados 280 20252 274 47

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 5539 41322 236 19

Fabricação de produtos farmacêuticos de base 306 5

Fabricação  artigos de borracha 3291 36120 586 12

Fabricação outros prod. minerais não metálicos 10016 46272 1603 67

Indústrias metalúrgicas de base 146 3

Fabricação de produtos metálicos 2378 23712 1930 142

Fabricação  equipamentos informáticos 49 2

Fabricação de equipamento elétrico 10292 34739 114 7

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 2803 30702 543 29

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc 16218 54504 738 10

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões 2475 16838 361 44

Outras Ind.Transformadoras 3424 20365 128 28

Construção** -739 15716

Comércio** 1818 16196

Alojametos e restauraçao** 22217 12972

Seviços administrativos e de Apoio ** 6888 6014

Serviços de Saude e Apoio Social** 2081 24257

Actividades de consultoria** 2389

Agricultura** 3868 13126
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Anexo 11 

Região Centro – Pinhal Litoral 

1 – Alguns Indicadores de Emprego 
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2 – Alguns Indicadores Económicos 
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Anexo 12  

Região Centro – Pinhal Interior Norte 

1 – Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

NUT III-Pinhal Interior Norte A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

volume de vendas  (milhares  Euros) 49099 2823 566089 17904 9574 222109 664901 88415 41437 2153 9068 6861 22132 6270 2872 8616 43175 1895 9520

Variação Et 2007-2011(%) -4,4 -12,5 -18,8 -52,5 18,9 -16,3 -6,8 -6,7 -10,7 -20,3 9 -7,4 -2,2 -38,4 -67,8 -20,7 13,9 -38,1 -18

Emprego jovem 48 3 757 2 4 331 424 47 143 3 12 7 34 6 22 21 128 6 43

Variação Ej 2007-2011 -31 -1 -280 2 -4 -265 -123 -12 -41 0 -13 -1 -17 -13 -34 -4 12 -9 -26

Peso Ej 2011 (%) 6,9 4,3 9,9 4,3 3,5 6,8 9,8 3,9 14,2 4,8 2,3 7 5,3 4,4 10,9 3,6 4 8,5 7,1

estabelecimentos 1-9 pessoas (%) 91.4 60 74,1 85,7 92,6 85,7 93,7 86,6 96,7 100 92,2 98 97 94 62,5 72,3 66,8 100 92,8

Total Estab 50-249 pessoas x x 22 x 8 x 1 1 x x x x x x x 3 15 x x

Ej estab 50-249 x x 246 x x x 34 2 x x x x x x x 17 44 x x

Peso do emprego 60 e + anos 3,8 8,6 3,3 6,4 3,5 3,8 5 5,8 3,8 7,9 5 6 2,8 3 4,9 3,7 4,4 14,3 4,6

Peso Ej ISCED 4ou mais (%) 4,2 0 33,9 50 0 16 49,5 87,3 34,9 100 91,7 42,9 64,7 33,3 31,8 71,4 64,8 66,7 48,8

Intensidade exportadora 2009 2010 2011

Exportação/PIB x100 11,17% 14,16% 16,93%

Portugal 18,81% 21,56 24,75
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2 – Alguns Indicadores Económicos 

 

Pinhal Interior Norte Resultados líquidos* VAB/pess ao serv Pessoas Estab

Indústrias alimentares 2121 17822 1302 72

Indústria das bebidas 142092 234324 34 4

Indústria do tabaco

Fabricação de têxteis -1773 11036 241 17

Indústria do vestuário -618 10391 1423 27

Indústria do couro e dos produtos do couro

Indústrias da madeira e da cortiça 740 16117 941 77

Fabricação de pasta, de papel, de cartão 8504 34001 247 4

Impressão e reprodução  suportes gravados 141 17691 109 18

Fabricação de coque, produtos petrolíferos 

Fabricação de produtos químicos e de fibras 2192 20514 64 7

Fabricação de produtos farmacêuticos de base

Fabricação  artigos de borracha 176 18959 173 9

Fabricação outros prod. minerais não metálicos 4459 36437 313 42

Indústrias metalúrgicas de base 968 22033 28 3

Fabricação de produtos metálicos 3098 17859 607 96

Fabricação  equipamentos informáticos

Fabricação de equipamento elétrico 4990 36230 322 6

Fabricação  máquinas e  equipamentos, n.e. 7686 30009 85 6

Fabr  veículos automóveis, reboques,  etc

Fabricação  outro equipamento transporte

Fabrico de mobiliário e de colchões -785 13478 1242 32

Outras Ind.Transformadoras -242 18081 384 9

Construção** 726 13403

Comércio** 1821 13472

Alojametos e restauraçao** 2738 10486

Seviços administrativos e de Apoio ** 3208 4946

Serviços de Saude e Apoio Social** 5325 16182

Actividades de consultoria** 4213 11866

Agricultura** 3071 11764

* -2010

**2011
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Anexo13 

Região Centro – Dão-Lafões 

1 – Alguns indicadores de Emprego 
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2 – Alguns indicadores Económicos 
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Anexo 14  

Região Centro – Pinhal Interior Sul 

1 – Alguns indicadores de Emprego 
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2 – Alguns Indicadores Económicos 
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Anexo 15 

Região Centro – Serra da Estrela 

1 – Alguns Indicadores de emprego 
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2 – Alguns Indicadores Económicos 
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Anexo 16 –  

Região Beira Interior Norte 

1- Alguns Indicadores de Emprego 
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2 – Alguns indicadores Económicos 
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Anexo 17 

Região Centro – Beira Interior Sul 

1- Alguns Indicadores de Emprego 

 

 

 

 

 

 

 



349 
 

2 – Alguns Indicadores Económicos 
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Anexo 18  

Região Centro – Cova da Beira 

1- Alguns indicadores de Emprego 
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2 – Alguns Indicadores Económicos 

 

Anexo 19 
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Região Lisboa e Vale Tejo – Oeste 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 20 

Região Lisboa e Vale Tejo – Médio Tejo 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 21 

Região Lisboa e Vale Tejo – Grande Lisboa 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 22 

Região Lisboa e Vale Tejo – Península de Setúbal 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 23 

Região Alentejo –Alentejo Litoral 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 24 

Região Alentejo – Alto Alentejo 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 25 

Região Alentejo –Alentejo Central 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 26 

Região Alentejo –Baixo Alentejo 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 27 

Região Alentejo –Leziria do Tejo 

1- Alguns indicadores de emprego 
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2 – Alguns indicadores económicos 
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Anexo 28 

Região Algarve 

1- Alguns indicadores de emprego 
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Anexo Capitulo 6 

CREJOV – Guião de entrevistas a Stakeholers 

1. Em sua opinião a situação do desemprego jovem tem vindo a registar um 
aumento significativo nos últimos 6 meses? 
- <10%  10 a 50 %                    > 50% 

2. Esse aumento tem acompanhado o aumento geral do desemprego ou tem tido 
um ritmo maior de crescimento? 

                  Aumento normal                                        Grande aumento 
3. Em termos de género qual apresenta maior peso? 

    Masculino___  Feminino___ 
4. Indique por ordem decrescente de importância os 5 factores mais importantes 

que influenciam o aumento de desemprego registado 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________ 

5. Quais os 5 principais factores que poderiam provocar uma redução do desemprego 
jovem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. Considera que a situação do emprego de jovens é na sua região mais ou menos grave 
que a situação nacional referente ao desemprego do mesmo grupo? No caso de ser 
diferente, quais as principais razões. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Quais as principais medidas que o Governo tomou com repercussão na redução do 
desemprego jovem e respectivo impacto na região? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Que sectores de actividade, na sua região,  mais penalizam o desemprego jovem? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Indique por ordem decrescente de importância os 5 principais sectores de actividade 
que podem potenciar um crescimento do emprego nomeadamente para jovens 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
10. Tem-se verificado uma percentagem significativa de emigração de jovens ou 

migrações internas? 
Emigração:  Sim ____   Não ____                      Migrações Internas: Sim___  Não ____ 
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11. Que profissões /qualificações existem em excesso na sua região? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

12.  Que profissões/ qualificações apresentam carência na usa região? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

13. Quais as competências essenciais para uma mais fácil integração dos jovens no 
mercado de trabalho?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14. Indique 2 projectos, que tenha conhecimento e que considere relevantes na criação de 
emprego para jovens a nível regional/local. Quais os responsáveis pelos mesmos e o 
seu grau de sucesso. 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. Considera adequada a oferta de educação e formação (intermédia e superior) na 
região para promover a empregabilidade dos jovens? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 
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FICHA DE CARATERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES NO FOCUS GROUP 

1. Nome (opcional) _____________________________________________ 

2. Idade ____     Nível de Ensino/qualificação _________________ 

3. Indique se esteve (está) a estudar durante o ano lectivo 2012/2013? 

Sim � Não � 
Se sim, indique o nível de ensino e/ou curso de formação que frequentou? ___________ 

4. Indique se no próximo ano lectivo pensa voltar e/ou continuar a estudar ou 
frequentar um curso de formação profissional? 

Sim � Não � 
Se sim, indique o nível de ensino e/ou curso de formação que irá frequentar?__________ 

5. Indique, das opções seguintes, qual a situação perante o emprego: 

Só estuda, não procura emprego � 
Estuda e procura emprego � 
Procura o 1º emprego � 
Desempregado há menos de 1 ano � 
Desempregado há mais de 1 ano � 
Estuda e trabalha � 
Não estuda nem procura emprego � 

6. Se já trabalha ou trabalhou indique como conseguiu arranjar emprego? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. Responda apenas “Se atualmente não trabalha mas já trabalhou” 

7.1. Indique as razões porque deixou de trabalhar  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________Há 
quanto tempo não trabalha?_____ 
7.2. Tem procurado trabalho Sim � Não � 

7.3. Qual a forma utilizada para procurar trabalho? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

8. Conhece ou está inscrito num centro de emprego? Sim � Não � 

Se está inscrito nalgum centro de emprego, indique qual?_____________ 

9. Indique se procura emigrar ou procurar emprego noutra 
região Sim � Não � 

10. Conhece as medidas existentes para a integração profissional de jovens? 

Sim � Não � 

Se sim, identifique as três mais importantes: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. ______________________________________ 
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