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No contexto da globalização e da competitividade da economia a que Portugal não escapa, são 

visíveis inúmeros fenómenos que, cumulativamente, transformam os processos de inserção 

profissional dos jovens em geral, e muito em particular dos jovens diplomados do ensino superior. É 

indiscutível o esforço verificado no quadro comunitário no que diz respeito à dotação de melhores 

qualificações das gerações actuais no acesso ao mercado de trabalho. Os vários Estados-membros 

da União Europeia têm conhecido um aumento progressivo do número de candidatos ao ensino 

superior, representando estes 15% do total de jovens que se encontram no ensino (Eurostat, 2007).  

 

Porém, nos últimos anos, sobretudo a partir da década de noventa do século XX, os jovens 

diplomados enfrentam importantes mudanças no processo de transição da universidade para o 

mercado de trabalho. É indiscutível que a inserção profissional tem vindo a apresentar-se, 

simultaneamente, uma realidade complexa e contraditória para os actores sociais que a vivenciam, 

ao mesmo tempo que configura um problema social que assume uma visibilidade progressiva à 

custa das elevadas taxas de desemprego registadas, do tempo de espera até à obtenção do 1º 

emprego, da menor correspondência do título académico aos requisitos/ funções a desempenharem 

em contexto de trabalho, entre outros aspectos. Enquanto processo multidimensional (formativo, 

profissional e geracional) e multi-estatutário (e.g. empregado, estagiário, bolseiro, inactivo, 

formando), a inserção profissional dos licenciados passa cada vez mais pela capacidade de estes 

construírem o seu “projecto” profissional e deterem um habitus flexível como forma de se inserirem e 

se manterem no mercado de trabalho. 

 

Com efeito, da retórica discursiva actual sobressaem expressões hegemónicas, supostamente 

neutras, para caracterizar o perfil do trabalhador. Este deverá ser “competitivo”, “empregável”, 

“flexível” e “adaptável”, isto é, deverá ser “competente”. O conjunto de constrangimentos 

conjunturais que converge para configurações e lógicas organizacionais heterogéneas, bem como a 

singularidade contida em cada trajectória biográfica que caracteriza, individual e colectivamente o 

actor social, explicam, em grande medida, a existência de (des)coincidências entre a oferta de 

qualificações/ competências por parte do sistema educativo, em sentido lato, e as necessidades da 

procura empresarial. Tais eventuais desencontros e ambivalências, que se geram nos mercados de 

trabalho local, regional, nacional e internacional, podem ser analisados através do aprofundamento 

dos processos de transferabilidade de qualificações académicas, de competências técnico-

científicas e transversais que contribuem para fomentar uma cultura de iniciativa empresarial e de 

inovação em Portugal1.  

 

Se, até então, a posse de um diploma se apresentava como uma vantagem relativa importante no 

acesso ao mercado de trabalho, comparativamente aos jovens com menores qualificações, o 

                                                 
1 Neste estudo iremos referir, sobretudo, às competências transversais e técnico-científicas como relativamente equivalentes 
à qualificação académica. Trata-se de enfatizar a discussão em torno das competências que integram saberes e 
conhecimentos diversos mobilizáveis em contexto de trabalho. Porém, para uma discussão dos limites desta equivalência, cf. 
Marques (2006b). 
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aumento da incidência do desemprego neste grupo específico tem vindo a contribuir para relativizar 

o seu valor e, sobretudo, para questionar o paradigma de uma formação linear e finalizada com a 

obtenção da licenciatura ou de um certificado no âmbito do ensino superior. As mudanças nas 

relações de trabalho, no estatuto e conteúdo das actividades exercidas, bem como nos modelos 

técnico-organizacionais de suporte ao desenvolvimento de uma “sociedade de conhecimento” 

exigem outros paradigmas assentes na Aprendizagem ao longo da vida e na necessidade de cada 

um, individual e colectivamente, se preparar para a gestão da sua carreira.  

 

Assim, a mobilização de competências técnico-científicas e transversais pressupõe que os jovens 

perspectivem os seus “futuros profissionais possíveis” através da capacidade de formulação de 

estratégias de inserção profissional que passam, cada vez mais, pela aprendizagem contínua em 

áreas afins e, inclusive, pela reconversão para outras áreas de formação, pelo conhecimento de 

técnicas de procura de emprego, pela criação do próprio emprego/ empresa, designadamente pelo 

empreendedorismo, entre outras acções. Na verdade, o que está aqui em causa é a capacidade de 

o jovem ser autor da sua carreira, do seu emprego/ empresa, do seu projecto de vida em geral.  

 

Por sua vez, assume-se que as empresas/ organizações têm todo o interesse em oferecer aos seus 

trabalhadores condições para desenvolverem novas competências, gerindo os seus recursos 

humanos de forma a adaptá-los às incertezas da economia e sociedade actuais. As empresas 

procuram a mobilização e o compromisso dos trabalhadores para aumentarem a produtividade e 

adaptarem-se à procura conjuntural do mercado com ritmos e comportamentos cada vez mais 

rápidos e imprevistos. Por conseguinte, estes devem mobilizar saberes-fazer e saberes-ser nos 

diversos contextos de trabalho e emprego2, nomeadamente, responsabilidade, iniciativa, 

polivalência, capacidade de trabalho em grupo, adaptação e reacção, entre outros requisitos. 

 

Neste contexto de crescente incerteza, instabilidade e precariedade que caracteriza a maior parte 

dos percursos dos jovens que saem da universidade e acedem ao mercado de emprego, o debate 

sobre a “inserção profissional” tem conhecido um renovado interesse dos responsáveis pelas 

políticas educativas e de emprego, especialistas e investigadores, empregadores, famílias e 

sociedade em geral. Daí a relevância do presente Relatório que resulta do trabalho de investigação 

realizada no âmbito do projecto MeIntegra “Mercados e Estratégias de inserção de jovens 

licenciados”3, no período compreendido entre 2006 a 20074.  

 

Abrangendo os diferentes sectores empregadores da região Norte de Portugal e centrando-se, em 

especial, na formação superior conferida pela Universidade do Minho, esta investigação visou 

                                                 
2 Apesar de as expressões “emprego” e “trabalho” serem diferentes, por comodidade de exposição serão utilizadas 
indiferentemente neste estudo. Sempre que se afigure pertinente é assumida a sua distinção (cf. Marques, 2005b). 
3 Este projecto desenvolveu-se no quadro do Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social 
(POEFDS), Acção Tipo 4.2.2.1. - Estudos e Investigação, co-financiado pelo FSE e pelo Estado Português, e do Centro de 
Investigação em Ciências Sociais (CICS) da Universidade do Minho. 
4 Esta investigação permitiu potenciar os principais resultados obtidos no quadro das investigações já realizadas e em curso 
pela coordenadora deste estudo (Marques, 2006), bem como contribui para a transferência de saberes através da realização 
de estudos próximos nesta área (cf. Parente, 2004) e reforço de parcerias, em particular na área do empreendedorismo (cf. 
TecMinho). 
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conhecer, por um lado, a empregabilidade dos jovens licenciados provenientes de várias fileiras 

científicas contrastantes entre si, nomeadamente “Tecnologia e Engenharia” e “Humanidades e 

Ciências Sociais”, bem como as modalidades de inserção nas empresas, em particular no que diz 

respeito às práticas de recrutamento e selecção e às competências transportadas/ legitimadas pelas 

empresas que têm quadros superiores. Ou seja, pretendeu-se conhecer as estratégias de inserção 

profissional na óptica quer dos jovens licenciados à procura do primeiro emprego (incluindo 

situações de estágios profissionais), quer das empresas que têm vindo a recrutar este tipo de mão-

de-obra.  

 

Em concreto, esta investigação prosseguiu os seguintes objectivos: 

 

a) Contrastar e identificar as estratégias de inserção profissional dos jovens licenciados e dos 

empregadores. Do lado dos jovens, importava recensear as características académicas, as 

dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, as iniciativas desencadeadas, as propostas 

de formação complementar, entre outros aspectos; do lado das empresas importava 

conhecer as experiências de estagiários recrutados, as dificuldades de adaptação e 

definição de lógicas organizacionais, os perfis de competência desejados, entre outros 

aspectos. 

 

b) Recolher informações sobre os mercados (e.g. profissional, local, “informal”), interessando 

saber, por exemplo: sectores de recrutamento, rapidez de inserção, grau de 

correspondência do diploma ao emprego, tipo e natureza do vínculo contratual, grau de 

condicionamento da oportunidade de emprego em função de variáveis como, por exemplo, 

licenciatura, género, capital escolar, redes de sociabilidade, sector económico e tipo de 

organização, tipo de competências, área de profissionalização.  

 

c) Identificar as principais regularidades no que concerne às estratégias de transição da 

universidade para o mundo do trabalho, bem como os factores de constrangimento/ 

vulnerabilidade de forma a fundamentar propostas de melhoria dos processos de inserção e 

mobilidade profissionais.  

 

Na base deste projecto foi definida uma estratégia metodológica próxima da “investigação-acção” 

(Guerra, 2002) que passou, numa primeira etapa, pela concepção e aplicação de instrumentos de 

recolha de informação com vista à realização de dois diagnósticos sobre a oferta e a procura de 

trabalho qualificado de modo a dar resposta a um conjunto de interrogações centradas nos grupos-

alvo em estudo. Um dos diagnósticos centrou-se na análise das principais experiências e 

estratégias de inserção profissional seguidas pelos jovens licenciados em confronto com o mercado 

de trabalho (situação actual e desejada), permitindo-nos avançar nas respostas às seguintes 

interrogações: Em que condições os jovens licenciados fazem a transição para o mercado de 

trabalho? Há correspondência entre a formação académica e o emprego? Que competências são 
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mobilizadas no contexto de trabalho? Seguem ou não um perfil de crescente precariedade e 

incerteza profissional? Como interpretam estes o futuro profissional no contexto das incertezas 

actuais? Como conciliam as exigências de ritmos de trabalho mais intenso com a vida privada e 

familiar?  

 

Igualmente, o diagnóstico dirigido às empresas foi estruturado de modo a obter informação relativa 

às experiências e necessidades recenseadas pelas empresas recrutadoras de estagiários e jovens 

em situação de 1º emprego. As questões orientadoras foram várias: Até que ponto a inovação, ao 

nível da formação académica, é reconhecida e adequadamente potenciada pelo meio empresarial? 

Os modelos de organização empresarial potenciam o desenvolvimento de qualificações e 

competências? Quais são os perfis de competências mais procurados/ desejados? Que práticas de 

recrutamento têm sido mais privilegiadas pelas empresas? Que balanço fazem das experiências de 

contratação de jovens estagiários ou à procura do 1º emprego? Quais as dificuldades/ vantagens 

mais referenciadas na mobilização de jovens licenciados?  

 

Por conseguinte, através do cruzamento destes dois diagnóstico foi-nos possível avaliar e 

hierarquizar as principais dificuldades e obstáculos de inserção profissional, tendo em consideração 

os diferentes níveis de acção e categorias de actores sociais envolvidos. A partir daqui desenvolveu-

se uma segunda etapa do projecto que consistiu na sistematização e devolução dos principais 

resultados obtidos (cf. Relatório Actividades 2007). Tal implicou, desde logo, a concepção de um 

website onde se disponibilizaram tanto relatórios, documentos e resultados obtidos no decorrer da 

investigação, como se difundiram as iniciativas que envolviam a participação dos grupos-alvo e do 

público em geral, como, ainda, se divulgaram eventos, seminários e Workshops realizados. Em 

seguida, e após a análise dos resultados obtidos, foi-nos possível estruturar os conteúdos das 

Acções MeIntegra focalizadas nos resultados obtidos nos diagnósticos realizados. Na concepção de 

Sessões de Formação Avançada, destinada a jovens licenciados, foram integrados os conteúdos 

relativos às “Técnicas Activas de Procura de Emprego”, “Balanço de Competências” e 

“Empreendedorismo”. Estes conteúdos expressam, por um lado, as dificuldades/ obstáculos 

referenciados pelos licenciados quando se confrontam com o mercado de trabalho, como 

evidenciam algumas transformações em curso que se prendem com a importância crescente do 

empreendedorismo académico. Os Workshops dirigidos às empresas estruturam-se em torno das 

práticas de mobilização de competências pelas entidades empregadoras no quadro de uma gestão 

flexível da mão-de-obra e das resistências e/ou boas práticas organizacionais e estruturais à 

inovação e competitividade pela valorização do factor humano. 

 

O presente Relatório encontra-se organizado em quatro partes essenciais. Na I Parte, centrada nas 

“Dinâmicas do Ensino Superior e Mercados de Trabalho”, apresenta-se, ainda que de forma breve, 

o Estado de Arte da problemática da inserção profissional, considerando as experiências de 

transição de alguns países europeus de modo a se evidenciar tanto os traços comuns, como as 

suas especificidades. Além disso, repensa-se a temática da inserção profissional no quadro da 
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globalização das políticas de ensino superior. Em seguida, equacionam-se as actuais 

transformações em torno da noção do valor do diploma e das realidades de trabalho e de emprego, 

clarificando-se o entendimento das estratégias de inserção profissional e das dinâmicas do mercado 

de trabalho. São, igualmente, apresentados os eixos analíticos de suporte à formulação das 

hipóteses da investigação. Destaca-se, por um lado, a ideia de que as trajectórias de inserção 

profissional se apresentam centrais para as instituições do ensino superior e do sistema produtivo, 

bem como do mercado de trabalho; por outro, assume-se que se está perante um processo 

complexo, descontínuo e heterogéneo, articulando fases reversíveis de formação, desemprego, 

emprego, inactividade, pelo que a maioria dos percursos destes jovens se caracteriza-se pela 

incerteza e descontinuidade no tempo-espaço, com implicações ao nível da vida pública/ privada. 

Ainda, nesta primeira parte, tem lugar a apresentação da estratégia de pesquisa adoptada que se 

aproxima da “investigação-acção”, dos instrumentos, contextos e estratégias prosseguidas na 

dinamização e envolvimento dos actores sociais. 

 

Na II Parte destinada ao “Diagnóstico aos Jovens Licenciados” sistematizam-se os traços principais 

de caracterização dos jovens do ponto de vista dos seus contextos e modalidades de inserção 

profissional, bem como dos seus recursos familiares e escolares. Apesar de se ter assistido, nas 

últimas décadas, ao alargamento da base social de recrutamento dos candidatos ao ensino superior 

(Almeida, et al., 2002) persistem desiguais pertenças de classe social por áreas científicas, assim 

como se observa uma reprodução proporcionalmente mais elevada de jovens, cuja família de 

origem apresenta recursos educativos e económicos mais vantajosos. As transformações no acesso 

aos empregos e nos requisitos dos desempenhos profissionais pressupõem perfis de 

empregabilidade individual assentes na polivalência, na autonomia, no poder de decisão e de 

participação nas empresas. A conversão das qualificações académicas em “saberes de acção”, as 

modalidades de divisão do trabalho existentes e os padrões do conteúdo de trabalho definem os 

quotidianos de trabalho destes jovens em início de carreira. Se a importância atribuída aos saberes 

teórico-abstractos aparece em consonância com a institucionalização de um monopólio de certos 

níveis de conhecimento, compreende-se que a inserção profissional e consequente início de uma 

carreira estejam dependentes do reconhecimento do valor do diploma pelos empregadores.  

 

Na III Parte apresentam-se os principais resultados obtidos através do “Diagnóstico às Empresas da 

Região Norte”. Esta região apresenta uma configuração empresarial e organizacional híbrida 

constituída, em grande medida, por pequenas e médias empresas em sectores tradicionais (têxteis, 

metalúrgica, construção civil, entre outros) e em áreas inovadoras no sector de serviços e das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Assim, em muitos desses espaços de 

trabalho persistem circunstâncias penosas e não qualificantes, associadas a modelos 

organizacionais e práticas de gestão obsoletas, a par de outros que se apoiam e/ou requerem 

autonomia e criatividade dos seus jovens trabalhadores (quadros médios e superiores). Para além 

disso, a maior taxa de desemprego desta região e a menor capacidade de absorção da mão-de-

obra qualificada, por comparação com a média nacional, constituem uma realidade que tem vindo a 
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ser alvo de um enfoque central nas políticas públicas de fomento ao emprego qualificado e ao 

desenvolvimento de PME inovadoras no novo quadro comunitário (QREN: 2007-2013). Através 

deste diagnóstico pretendeu-se, por conseguinte, conhecer as experiências das empresas em 

relação aos estagiários e licenciados recrutados, as dificuldades de adaptação e definição de 

lógicas organizacionais, os perfis de competência desejados, entre outros aspectos. Tal abordagem 

permitiu-nos caracterizar as dinâmicas dos mercados de trabalho que absorvem este segmento 

qualificado de mão-de-obra, tendo sido mobilizados alguns factores co-explicativos, tais como: 

sectores de actividade económica, modalidades de recrutamento e vínculos contratuais 

predominantes, área de profissionalização, em particular o grau de condicionamento da 

oportunidade de emprego em função do tipo de licenciatura, do perfil de competências e de género 

associados às formações académicas. Igualmente, analisaram as percepções dos empregadores 

sobre os mecanismos facilitadores e/ou inibidores relacionados com o acesso ao emprego, bem 

como as actividades de I&D desenvolvidas em articulação com os principais actores locais/ 

regionais de emprego e de formação, nomeadamente com a Universidade do Minho (UM).  

 

Na IV Parte relativa aos “Diagnósticos Cruzados. Licenciados vs. Empresas” visa-se expor algumas 

das principais dimensões explicativas a que o estudo chega, reforçando-se o cruzamento da 

informação obtida por parte dos licenciados e das empresas entrevistadas. Nesse sentido, deu-se 

particular atenção às dimensões comuns previstas nos diagnósticos realizados, em particular as que 

nos permitiram identificar as regularidades no que concerne às estratégias de transição da 

universidade para o mercado de trabalho, bem como os factores de constrangimento/ 

vulnerabilidade de forma a fundamentar as propostas de melhoria dos processos de inserção e 

mobilidade profissionais.  

 

Na V Parte e última do presente Relatório faz-se um balanço prospectivo da investigação realizada, 

destacando-se as principais conclusões, bem como se apresentam algumas recomendações ou 

coordenadas futuras no quadro das políticas de formação do ensino e de emprego. Na base deste 

balanço prospectivo encontra-se uma reflexão em torno da relevância da cooperação da 

Universidade e Empresas no quadro de uma transição para a vida activa de jovens qualificados.  
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I. Parte  

 

Dinâmicas do Ensino Superior e Mercados de Trabalho 

 

 

A primeira parte deste Relatório propõe uma reflexão conjunta em torno das estratégias de inserção 

profissional prosseguidas pelos licenciados e a dinâmica que têm vindo a caracterizar os mercados 

de trabalho da região Norte de Portugal. Para isso, importa começar por fazer o “Estado de Arte” da 

problemática da inserção profissional, considerando as experiências de transição de alguns países 

europeus de modo a se apresentar tanto os traços comuns, como as suas especificidades. Além 

disso, repensa-se a temática da inserção profissional no quadro da globalização das políticas de 

ensino superior. Em seguida, destaca-se, por um lado, a ideia de que as trajectórias de inserção 

profissional se apresentam centrais para qualquer instituição do ensino superior e para o sistema 

produtivo e mercado de trabalho; por outro, assume-se que se está perante um processo complexo, 

descontínuo e heterogéneo, articulando fases reversíveis de formação, desemprego, emprego, 

inactividade, pelo que a maioria dos percursos destes jovens se caracteriza-se pela incerteza e 

descontinuidade no tempo-espaço, com implicações ao nível da vida pública/ privada. Ainda, nesta 

primeira parte, tem lugar a apresentação da estratégia de pesquisa adoptada que se aproxima da 

“investigação-acção”, dos instrumentos, contextos e estratégias prosseguidas na dinamização e 

envolvimento dos actores sociais. 

 

 

1. Estado de Arte  

 

As investigações sobre os jovens, em sentido lato, e, mais especificamente, sobre o ensino superior 

e o mundo do trabalho têm contribuído para a configuração de novas problemáticas e para a 

acumulação de informação substantiva sobre esse segmento da população qualificada. Com efeito, 

as relações entre a formação académica e o mercado de trabalho têm sido centrais nos debates 

públicos nas últimas décadas. A escolha dos enfoques privilegiados nestes debates dependem, em 

grande medida, da agenda política da maior parte das economias avançadas (cf. Pedroso et al, 

2005). Desde então, muitos daqueles enfoques têm vindo a ser alterados rapidamente. Ilustrativo 

disso mesmo poderá ser aferido pela sequência das prioridades atribuídas ao longo das últimas 

décadas (Teichler, 2007): i) ao contributo da educação superior no crescimento económico; ii) aos 

perigos da “sobrequalificação” e da desarticulação entre a oferta e procura; iii) à diversidade de 

educação e oportunidades de emprego; iv) à crescente incidência do desemprego dos licenciados e 

precariedades das suas condições de trabalho e emprego; v) à ênfase posta na formação de 

“qualificações-chave”; e, por fim, vi) à tendência para a globalização dos mercados de trabalho dos 

jovens graduados pelo ensino superior.   
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1.1. Experiências europeias de transição profissional  

 

As análises realizadas em torno das experiências de transição do ensino superior para o mercado 

de trabalho centraram-se em evidenciar, ao nível de uma perspectiva comparativa, a coexistência 

de modelos com características bem diferentes em função dos países em análise. A este propósito, 

iremos considerar as situações de alguns países, como a Alemanha, o Reino-Unido e a França, 

para além da de Portugal (cf. Machin and McNally, 2007; Marques, 2003; Smyth et al., 2001; 

Hannan et al. 1999). Igualmente, apresentar-se-á, ainda que brevemente, uma referência aos 

países da Europa Central e do Leste (Saar, Unt, Kogan, 2006). 

 

Assim, nos países com tradição de sistemas de aprendizagem dual como, por exemplo, Alemanha, 

Áustria e Suíça, a saída do sistema educativo até à obtenção de situações estáveis de emprego 

caracteriza-se, para a maioria dos jovens, por posições intermédias entre educação e trabalho. 

Estas posições intermédias têm, contudo, um sólido reconhecimento institucional enquanto 

condições de emprego e de validação das competências, transformando-se em situações estáveis 

de emprego mais cedo.  

 

Com efeito, o sistema alemão de transição da escola para o trabalho assenta em fileiras educativas 

e de formação profissional diferenciadas com o objectivo de permitir a: i) aquisição de uma 

qualificação profissional; ii) socialização dos jovens nas normas de trabalho; iii) reprodução das 

classes e de segmentação, por grupo étnico e por sexo, no mercado de trabalho. Ou seja, está-se 

perante um sistema de transições que repousa em processos de ajustamento diferenciados, 

conduzindo os jovens para fileiras distintas na educação e no mercado de trabalho. Neste sentido, o 

sistema de aprendizagem, como é o caso do sistema dual, baseado na cooperação entre empresas, 

parceiros sociais, câmaras locais e Estado, continua a representar o modo dominante de 

socialização profissional dos jovens; em oposição, no ensino secundário no que diz respeito à “via 

real” de acesso às profissões prestigiantes e bem pagas, regista-se uma forte divisão entre a fileira 

do liceu, que conduz directamente à universidade, e outras do secundário privadas. Entretanto, o 

aumento de jovens no ensino superior - em 1993, pela primeira vez, o número de estudantes na 

universidade ultrapassou o dos jovens inscritos no sistema dual (Marry, 1995) - conjugado com os 

problemas da reunificação na RDA, nomeadamente a alta percentagem de jovens desempregados 

aí registada, e a reestruturação das instituições de educação e de investigação têm constituído as 

questões centrais que monopolizam a atenção dos investigadores sociais, sendo que a maioria 

delas ainda se relaciona com o futuro do sistema dual. 

 

Neste quadro, as investigações alemãs substituem o termo inserção profissional pelo de transições 

no plural, já que estão interessados no conjunto dos percursos biográficos dos jovens (familiar, 

profissional...) e dos adultos. Com base em inquéritos longitudinais, não necessariamente realizados 

a uma escala nacional, procura-se explorar os efeitos de idade (ciclo de vida), do período 

(conjuntura económica) e da geração (mudanças sócio-culturais) na fluidez das fronteiras dos 
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estatutos de estudante e de trabalhador (Marry, 1995). De facto, estes não se opõem totalmente, já 

que no sistema dual, a alternância durante vários anos entre inactivo e activo constitui um dos 

traços mais relevantes da especificidade do sistema alemão de inserção profissional. Além disso, há 

uma progressiva atenção sobre grupos de jovens com “transições incertas” (Hannan et al. 1999), 

que não entram nem no sistema de aprendizagem, nem na universidade. Estes tendem a 

experimentar precocemente o desemprego ou a participar em programas de formação, ou, ainda, a 

acederem a empregos de curta duração, situações estas não isentas de um pendor negativo e 

estigmatizante por comparação à estruturação normativa de transição dos segmentos juvenis.  

 

Por sua vez, no Reino-Unido, a entrada precoce no mercado de trabalho durante a etapa educativa 

constitui uma das características deste país (assim como nos EUA e no Canadá). Tal explica-se, 

historicamente, pela relativa debilidade da instituição escolar, fruto de um menor empenho estatal na 

organização da formação. Ao Estado estava tradicionalmente reservada uma função de regulação 

do mercado da formação, limitando as suas intervenções mais directas ao ensino geral obrigatório. 

Por outro lado, até à década de oitenta do séc. XX, a grande oferta de empregos com salários 

relativamente elevados dirigidos aos jovens funcionou, em grande medida, como dissuasor do não 

prosseguimento dos estudos, até porque nem os estudos profissionais, nem a escola conferiam um 

estatuto particularmente elevado (Tanguy e Rainbird, 1995). Portanto, a ocupação de emprego sob 

a forma de empregos curtos e a tempo parcial, seguido de uma fase relativamente larga de ajuste 

laboral com bastante mobilidade entre empregos depois de deixar o sistema educativo, configura a 

temática de inserção profissional. Esta divide-se em dois domínios privilegiados de investigação. O 

primeiro centra-se sobre o mercado de trabalho - teorias da segmentação e do lugar dos jovens nos 

diferentes segmentos; o segundo organiza-se em torno dos percursos e da exploração das escolhas 

dos jovens no seio do sistema educativo apreendidos a partir do acompanhamento de coortes de 

jovens dos 16 aos 18 anos.  

 

O contexto francês apresenta, pelo contrário, uma escolarização forte e uma baixa taxa de 

actividade no grupo dos jovens dos 15 aos 24 anos, comparativamente aos países até então 

referidos. Tal configuração deve-se às diferentes medidas de luta contra o desemprego, cada vez 

mais acompanhadas de uma intensa acção pública de “políticas de emprego juvenis” e de um 

desenho de uma gama heterogénea de “empregos de inserção”. As categorias mais expostas ao 

desemprego são os jovens com menos de 25 anos, com maior incidência para o género feminino e 

para os menos escolarizados. Com efeito, a tendência registada para o fenómeno do prolongamento 

da escolaridade é, em grande medida, explicada pelas políticas educativas de inserção dos jovens, 

estas largamente concebidas (seus dispositivos e objectivos a alcançar) como forma de se eliminar 

o alegado “disfuncionamento” ou “improvável” relação entre o sistema educativo e o mercado de 

emprego (Tanguy, 1986). Assim, desde os anos setenta, o Estado francês, depositário da 

organização da formação inicial, contribuiu activamente - e hoje ainda o faz - para a constituição 

deste campo de investigações, dotando-o de instituições específicas (Centre d’Études et de 

Recherches sur les Qualification - CEREQ) e de instrumentos de observação traduzidos em 
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inquéritos estatísticos de âmbito nacional (Observatoire National des Entrées dans la Vie Active e 

Balanços de Formação-emprego). Destes jovens recém-saídos da formação inicial, que constitui 

uma população fronteira entre o sistema educativo pilotado pelo Estado e o mercado de trabalho, 

pretende-se conhecer com pormenor os primeiros anos da vida activa. 

 

Quanto a Portugal, pode dizer-se que a relação entre a educação e a entrada no mercado de 

trabalho tem vindo a assumir especial relevo nas últimas duas décadas do séc. XX nas ciências 

sociais, não só fruto dos desenvolvimentos teóricos, como devido aos vários estudos empíricos 

realizados sobre este segmento populacional. Na consolidação desta área de estudos importa 

referir, por um lado, a elaboração de relatórios e estudos da Direcção Geral do Ensino Superior 

(Cruz e Cruzeiro, 1995a, 1995b; Batista, 1996), do Sistema de Observação de Percursos de 

Inserção dos Diplomados do Ensino Superior (ODES; 2000) e de outros estudos extensivos de 

âmbito geral (Gago, 1994; Balsa, 1997). Por outro lado, são várias as investigações centradas em 

instituições do ensino superior interessadas em obter informações sobre os percursos profissionais 

dos seus alunos como, por exemplo, a Universidade de Aveiro (Arroteia, 1996; Arroteia e Martins, 

1998), a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (C. Almeida, 1993), Universidade Nova de 

Lisboa (Alves, 2007) e a Universidade do Minho (Gonçalves, 2001, Gonçalves et al. 2001, Marques, 

2006). Apesar de serem de âmbito empírico local, estas investigações constituem importantes 

referências de utilização mais alargada, tanto pelas dimensões de análise envolvidas, como pela 

acumulação de informações relativas às situações contemporâneas que caracterizam os percursos 

de inserção dos diplomados.  

 

De um modo geral, o sistema português aproxima-se do sistema francês no que diz respeito à 

relativa desvalorização da via profissionalizante por parte dos jovens, que continuam a optar pelo 

prolongamento dos seus estudos com o propósito de entrarem no ensino superior. Igualmente, 

atribuiu-se à intervenção estatal um papel crucial desde os anos oitenta para cá na organização e 

estruturação das fileiras do sistema educativo/ formativo e dos dispositivos de acesso ao mercado 

de trabalho. O desenvolvimento desta temática em Portugal segue, igualmente, as preocupações 

iniciais reveladas noutros países. Ou seja, importa conhecer os percursos profissionais dos jovens 

provenientes do sistema de ensino superior. Deste modo, as preocupações de base foram as de se 

constituir um instrumento de planificação e de gestão do sistema de ensino e, mais recentemente, a 

de responder aos imperativos de uma avaliação do ensino superior e da realização de cenários 

prospectivos face à sua evolução5.  

                                                 
5 Com esse propósito foram instituídos alguns organismos com vocação para a análise dos percursos profissionais dos 
licenciados - INOFOR (Instituto para a Inovação e Formação) que constitui um Instituto Público criado no âmbito da 
Secretaria de Estado do Trabalho e Formação, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Foi instituído o Sistema de 
Observação dos Percursos de Inserção dos Diplomados do Ensino Superior (ODES). Este sistema recolhe, produz e analisa 
informação sobre o período de transição que decorre entre a saída do sistema de ensino superior (Universidades e 
Politécnicos) e a inserção profissional dos diplomados no mercado de trabalho, abrangendo uma tripla vertente: a procura de 
emprego (os diplomados do ensino superior); a oferta de emprego (as entidades empregadoras) e as relações entre 
instituições de ensino superior e indústria. Entretanto, mais recentemente, o Observatório da Ciência e Ensino Superior 
(OCES) constitui um órgão que, sob a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, monitoriza o ensino 
superior e a actividade tecnológica e científica em Portugal. Também foram instituídas as chamadas UNIVAS (Unidades de 
Inserção na Vida Activa) que resultam de um protocolo entre o IEFP e uma entidade proponente: funcionam em 
estabelecimentos de ensino, centros de formação profissional, associações de natureza socioprofissional, autarquias, outros 
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De forma resumida e seguindo a proposta resultante da investigação liderada por Smyth et al. 

(2001), poder-se-á dizer que se está perante três modelos de transição do ensino superior para o 

mercado de trabalho em função dos países. Assim, há: i) países que apresentam um sistema de 

ensino fortemente diferenciado, incluindo um importante sistema vocacional profissional extensivo 

até ao nível superior, estandardizado e fortemente relacionado com a estrutura ocupacional do 

mercado de trabalho (e.g. Alemanha); ii) países que apresentam um sistema educativo geral, pouco 

diferenciado e estandardizado, a par de um importante mercado ocupacional interno associado à 

experiência (e.g. França); iii) e os países da Europa do Sul que apresentam um sistema educativo 

com pouca expressão do ensino vocacional/ profissional, com uma ligação ténue à estrutura 

ocupacional do mercado de trabalho (e.g. Portugal). Tendo em conta estes traços genéricos, 

verifica-se que nos países onde os jovens fizeram parte de um ensino vocacional/ profissional 

(incluindo estágios) tendem a apresentar menores dificuldades de obtenção do primeiro emprego e 

de estabilização profissional; pelo contrário, nos países com uma incipiente formação profissional, a 

entrada no mercado de trabalho torna-se mais difícil e geralmente é acompanhada por fenómenos 

de subqualificação visíveis nos estatutos precários e temporários dos empregos. 

 

Apesar de outras dimensões da educação, tais como o género, a origem de classe ou geográfica, 

entre outras, serem relevantes para a adequada conceptualização dos modelos de transição 

profissional ao nível dos vários países da União Europeia, a entrada dos novos Estados-Membros 

permite aferir da consistência dos resultados das investigações realizadas6. Assim, segundo os 

resultados obtidos por Saar, Unt e Kogan (2006)7, os países da Europa Central e de Leste 

apresentam uma diversidade dos processos de transição resultante quer das diferenças do seu 

passado socialista, quer das opções que assumiram durante a transição das respectivas economias.  

 

Na Eslováquia e Polónia, por exemplo, a inserção profissional dos jovens apresenta-se como sendo 

a mais crítica entre os países da Europa Central e de Leste devido aos elevados níveis de 

desemprego aí registados (sobretudo de desemprego de jovens com baixas qualificações). As 

dificuldades de inserção profissional dos jovens licenciados tendem a evidenciar uma maior 

incidência dos riscos de desemprego face aos trabalhadores que detêm experiência profissional e 

menor mobilidade nas fases iniciais da carreira. De um modo geral, poder-se-á dizer que estes 

países apresentam alguns traços que os aproximam dos países do Sul da Europa. Por sua vez, a 

Eslovénia difere dos outros países em função do peso que assume a legislação, o movimento 

sindical e as despesas públicas ao nível das políticas de emprego. Com efeito, está-se perante um 

mercado de trabalho segmentado, protegendo os que se encontram inseridos (contratos de trabalho 

permanentes) e não absorvendo os que não detêm experiência profissional que tendem a ser 

                                                                                                                                                       

organismos públicos ou em outras entidades sem fins lucrativos. Encontram-se espalhadas pelo território nacional e prestam 
apoio a jovens candidatos a primeiro emprego. 
6 É importante referir que esta proposta de classificação deverá ser assumida com cautelas, já que a mesma não se 
apresenta totalmente satisfatória para os seus autores (Ianelli e Soro-Bonmatí, 2003). 
7 Apesar de a análise em causa ser sincrónica (referente ao ano 2004), tal não inviabiliza a percepção de algumas das 
tendências que caracterizam os processos de transição profissional nestes países.  
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constituídos sobretudo por jovens oriundos do sistema educativo geral. A difusão de um ensino 

profissional fortemente articulado com a estrutura ocupacional do mercado de trabalho explica as 

maiores facilidades de acesso ao mercado de trabalho por parte destes jovens. Já na Hungria, nos 

Países Bálticos e na República Checa, os modelos de transição para o mercado de trabalho 

apresentam aspectos comuns com o modelo da Alemanha ou do Reino Unido, associado à 

existência de alguns particularismos próprios, tais como a baixa mobilidade ao nível do mercado de 

entrada. A aproximação da maioria destes países aos modelos de regulação flexível da relação de 

trabalho permite explicar algumas das diferenças naqueles modelos de transição profissional por 

parte dos jovens do ensino superior. Estas passam por estes países apresentarem uma 

estratificação do mercado de trabalho em termos de exclusão, diminuição dos riscos de desemprego 

e de mobilidade profissional diferenciados. Nesse sentido, a transposição dos esquemas analíticos 

forjados nas investigações realizadas aos “velhos“ Estados-Membros da União Europeia 

apresentam-se insuficientes para dar conta da heterogeneidade das experiências de transição 

profissional.  

 

Os modos de regulação dos processos de transição do ensino para o mercado de trabalho dos 

vários países em análise revelam o quanto os recursos individuais, nomeadamente o grau e a área 

de formação superior, são influenciados pelas estruturas dos sistemas educativos e produtivos, 

pelas lógicas de funcionamento do mercado de trabalho e pelas ligações que se estabelecem ente 

si.  

 

 

1.2. Globalização das políticas de ensino superior  

 

Como temos vindo a expor, nas últimas décadas tem-se assistido a um importante esforço de 

sistematização da informação e de consolidação desta temática quer em termos de debates 

públicos, quer de investigações internacionais. A complexidade que persiste na análise das relações 

entre o ensino superior e o mundo de trabalho introduz desafios que exprimem, por um lado, o que é 

comum à maioria das sociedades modernas e, por outro, o que de específico as caracterizam (cf. 

Teichler, 2007). Neste contexto, argumenta-se sobre o impacto da globalização na educação ao 

nível do ensino superior (cf. Enders, 2006). Este passa, antes de mais, por se reequacionar a 

relevância da manutenção da diversidade do leque da oferta ao nível dos cursos de graduação e 

pós-graduação, como reforçar a oferta de cursos especializados, de curta duração, mais 

vocacionados para o aperfeiçoamento, reciclagem e aprofundamento de conhecimentos e saberes. 

Por outro lado, visa-se, também, incentivar e ampliar os campos objecto de investigação, a par do 

fomento à mobilidade quer de pessoas, quer do conhecimento. Na aceleração destes processos, 

hoje a questão da transferência de tecnologia e de conhecimentos coloca importantes desafios à 

universidade e à sua relação com o meio empresarial e social envolvente. 
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Sabe-se que, até então, as políticas públicas têm seguido certos objectivos no sentido de actuar 

sobre o sistema educativo para ampliar e melhorar as oportunidades de educação profissional 

regulada, tanto no escalão secundário, como no pós-secundário (com a reintrodução do ensino 

técnico e tecnológico no secundário) e no superior, de modo a cumprir as exigências, além de 

outras, de empregabilidade e de internacionalização previstas pela Declaração de Bolonha.  

 

Apesar de diferentes abordagens consoante os países considerados, a maioria deles confronta-se 

actualmente com problemas e desafios sensivelmente idênticos no que diz respeito aos efeitos 

(im)previsíveis das transformações recentes do sistema de ensino superior. Essas transformações 

em curso prendem-se, desde logo, com a extensão do tempo passado no sistema educativo 

(formação inicial e ao longo da vida), associada a uma tendência relativamente recente de 

feminização das várias fileiras de estudo, apesar da sua menor presença nas áreas de engenharia e 

tecnologia.  

 

De uma forma esquemática apontam-se as seguintes transformações registadas nas últimas 

décadas ao nível do sistema de ensino superior:  

� Extensão do tempo passado no sistema educativo (formação inicial e ao longo da vida);  

� Feminização crescente das fileiras de estudo;  

� Diversidade do leque de ofertas de formação, com particular incidência para os cursos de 

cariz profissional; 

� Crescente desfasamento das representações e expectativas dos jovens perante 

trajectórias complexas e prolongadas no tempo e no espaço;  

� Inclusão nas primeiras experiências profissionais de situações cada vez mais híbridas de 

formação, estágio, emprego, desemprego, inactividade, entre outras, sem que configure 

um padrão de linearidade contínua;  

� Adiamento da entrada no mercado de emprego e consequente dessincronização dos 

vários eixos de emancipação em torno da esfera profissional, familiar e pessoal.  

 

A expansão do ensino superior em muitos dos países e o aumento progressivo de diplomados têm 

sido acompanhados por evidências empíricas da possibilidade de obtenção de um emprego 

qualificado se encontrar relacionado com a detenção de níveis de escolaridade superiores (Smyth et 

al., 2001; Machin and MacNally, 2007). Por sua vez, a posse do diploma apresenta-se como um dos 

requisitos importantes para a transição profissional com impactos no trabalho e emprego. Com 

efeito, os empregadores ao recrutarem este tipo de mão-de-obra privilegiam a abertura a 

conhecimentos e processos inovadores que constituem uma oportunidade para a qualificação 

organizacional. Com efeito, é admissível que a presença de jovens qualificados no mercado de 

trabalho estimule a sua procura por parte das empresas, em particular as que se apoiam nas 

tecnologias de informação e comunicação, no conhecimento como matéria-prima.  
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Todavia, os resultados das investigações de cariz regional, nacional e internacional têm evidenciado 

que os percursos de inserção profissional não se apresentam uniformes e estáveis para a maioria 

dos seus detentores. Muitas destes fenómenos têm suscitado particular atenção por parte dos 

organismos públicos nacionais e internacionais no sentido de se formularem várias recomendações 

em torno da temática das políticas do ensino superior: 

 

� A taxa de desemprego no grupo etário dos 25 a 35 é proporcionalmente mais elevada do 

que para os trabalhadores com idades mais avançadas, o que significa que, na transição 

para o mercado de trabalho, muitos dos jovens com diploma passam por períodos de 

desemprego e inactividade; 

� Para o mesmo nível de escolaridade, observam-se taxas de desemprego mais elevadas 

para o sexo feminino;  

� No quadro da desregulação da relação salarial e consequente expansão de modalidades 

atípicas de emprego, registam-se fenómenos de subemprego, desemprego, entre outros, 

que remetem para uma crescente vulnerabilidade e precariedade das relações de 

emprego; 

� Desfasamento das competências transportadas para o contexto de trabalho, sobretudo ao 

nível das competências transversais; 

� Flexibilização dos horários de trabalho e maiores exigências na gestão das fronteiras 

profissionais e familiares/ privadas. 

 

Em estreita articulação com o desafio proposto pela Declaração de Bolonha na construção de uma 

dimensão europeia, são de referir os esforços de aproximação dos sistemas de ensino para facilitar 

a mobilidade dos seus vários públicos. Impõem-se às instituições universitárias e aos seus públicos 

rupturas face a um passado e a práticas históricas, sociais e institucionais que as têm caracterizado. 

Este esforço de modernização das universidades projectadas como alicerces da competitividade 

europeia passará pela atribuição de maior autonomia, de maior responsabilização e de gestão por 

objectivos e resultados. Tal permitirá - espera-se - clarificar as áreas científicas de oposta 

estratégica, potenciar a mobilidade dos diversos públicos estudantis, legitimar os diplomas 

conferidos, uma vez garantida a equivalência de graus e a dinamização das redes de formação e 

investigação de âmbito europeu.  

 

As fortes pressões a que se assistem para a “privatização” do ensino superior, em particular nos 

países que apresentam uma maior tradição de financiamento público, tais como, por exemplo, 

Portugal ou França enformam, em grande medida, as políticas do ensino superior e de formação/ 

emprego. Com efeito, os argumentos para esta tendência são explícitos das transformações que se 

prendem com o “valor” dos diplomas no mercado de trabalho medido quer pela volatilidade dos 

saberes exigidos numa economia e sociedade do conhecimento, quer pela menor taxa de emprego 

associado. Ou seja, na explicação para uma certa reforma do ensino superior a gratuidade passa a 

não ser “percebida” como necessária para estimular a procura de estudos de nível superior (Vinokur, 
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2002), por um lado, e, por outro, as novas formas de organização do trabalho requerem dos 

trabalhadores competências comportamentais mais facilmente “treinadas” em modalidades de 

formação que possuam maior interacção com o novo sistema tecnológico (Castells, 2005). 

 

Antes de mais, importa assegurar a manutenção da diversidade no sistema de ensino que, para 

além de conferir uma formação superior nas diversas áreas científicas, deverá apresentar um leque 

mais amplo de cursos vocacionais adequados aos requisitos dos empregadores, acompanhado pelo 

desenvolvimento do sistema de acreditação. A aproximação da formação providenciada pelas 

universidades às exigências dos contextos de trabalho é indispensável, porém será importante 

preservar a autonomia e o papel de cada uma destas instâncias. Com efeito, são, ainda, não só 

insuficientes os estudos relativos ao papel dos empregadores no que concerne à transmissão de 

níveis gerais de conhecimentos e saberes (Bassanini & Duval, 2006), como são poucas as 

empresas que incentivam os seus trabalhadores a aprenderem ao longo da vida (Knapper, 2001). 

Sendo assim, compete aos governos desempenharem um importante papel em providenciar 

informação sobre as oportunidades de formação, providenciar o enquadramento legal para o seu 

desenvolvimento e assegurar a transferabilidade das competências.  

 

Na verdade, a organização e a estruturação das fileiras do sistema educativo e dos dispositivos de 

entrada no mercado de trabalho pressupõem o acesso, por parte das universidades, à informação 

pertinente relativamente ao ensino em si e ao futuro profissional dos seus públicos estudantis. 

Assim, importa que as universidades disponham de instrumentos fiáveis que permitam a recolha 

sistemática de dados relativos aos percursos dos estudantes com ênfase nas etapas antes, durante 

e depois da formação académica8. Tal permitirá sinalizar as competências cognitivas, processuais, 

relacionais e outras consideradas fulcrais na concepção da estrutura de oferta de cursos e 

respectivos currículos. Este conhecimento é necessário em todos os campos disciplinares, que deve 

dar novas orientações sobre e como ter em consideração as transformações ocorridas nos 

empregos tradicionais e/ou no mapeamento de novas profissões, cujas fronteiras se apresentam 

cada vez mais imprecisas e abrangentes.  

 

Por sua vez, importa monitorizar as diferenças entre os jovens em termos de género, classe social, 

etnicidade e origem geográfica de forma a minimizar as desigualdades que persistem no sistema do 

ensino superior. Por conseguinte, impõe-se reflectir sobre as consequências, umas já previsíveis, 

outras latentes, relacionadas com o fenómeno da “massificação” do ensino e da diversidade de 

oferta de cursos, onde o campo das opções aparece hoje com uma grande opacidade. Com efeito, 

ao proporcionar a entrada de públicos estudantis que formam um universo cada vez mais 

heterogéneo quanto às suas origens sociais, trajectórias escolares e vocações/ carreiras 

profissionais, compete às universidades reflectirem quer sobre os conteúdos curriculares e 

                                                 
8 A Universidade do Minho dispõe de rotinas importantes de recolha e tratamento de informação, com particular destaque 
para o problema do insucesso e do abandono escolar, bem como para os estágios profissionais e saídas profissionais. Mais 
recentemente, em sessão pública, foi apresentada uma plataforma que visa se constituir numa base de dados de todos os 
alunos que concluem o ensino superior. 
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modalidades pedagógicas, quer sobre os percursos de profissionalização/ especialização e 

investigação potenciados. O facto de muitas das actuais designações dos cursos se apresentarem 

ambíguas e, em muitas situações, desprovidas de lógica ou coerência para o candidato ao ensino 

superior (graduação e pós-graduação) não pode deixar de ser igualmente equacionado numa 

problemática que relacione a experiência formativa com a “construção” da inserção profissional.  

 

Assim, em estreita articulação com os contextos económico-empresariais nacionais e internacionais, 

as universidades, enquanto espaços de aprendizagem e de inovação por excelência, constituem-se 

numa importante “janela de oportunidade” para a implementação e sustentação de uma sociedade 

de conhecimento.  

 

 

2. Processos de diferenciação e protagonização no quadro da inserção profissional 

 

Tendo por base a problemática dos mercados e estratégias de inserção profissional de jovens 

licenciados, é-nos possível identificar as principais tendências de mudança social, formativa, 

económica e política que enfrentam as instituições do ensino superior e o mercado de trabalho. O 

enfoque analítico privilegiado nesta investigação centra-se nos processos que medeiam a transição 

da universidade para o mundo do trabalho. Estes ao incorporarem constrangimentos estruturais e 

margens de opção individuais de dois espaços e lógicas específicas - sistemas educativo e 

produtivo - clarificam alguns dos processos de diferenciação e protagonização sociais envolvidos. 

Significa que, para além de ser uma questão individual de cada jovem, o processo de inserção 

profissional constitui-se como uma dinâmica colectiva e geracional da nossa sociedade  

 
 

2.1. Flexibilidade, empregabilidade e projectos de vida 

 

Sabemos que a inserção profissional não se reduz a um momento neutro e linear de passagem, de 

cariz individual - longe da representação dominante até aos anos setenta do século XX própria de 

uma abordagem economicista dominante até então. Pelo contrário, a maioria dos percursos 

profissionais dos licenciados do ensino superior caracteriza-se hoje pela incerteza, descontinuidade 

e menor correspondência do diploma ao emprego (Marques, 2006). Portanto, o principal objectivo 

da investigação consistiu em analisar os determinantes sociais que estruturam as trajectórias de 

inserção profissional, assim como inventariar as lógicas e as estratégias de mobilização de recursos 

diversos por parte dos licenciados à procura do 1º emprego e dos empregadores da região Norte de 

Portugal. De forma específica, pretende-se analisar o grau de empregabilidade do diploma e seus 

impactos nos percursos profissionais, por um lado, e as dificuldades e prioridades de actuação 

empresarial no contexto do mercado de trabalho globalizado e mais competitivo, por outro. 

  

Com efeito, perante as transformações da economia e das estruturas e modalidades de trabalho e 

emprego, as exigências de qualificações diversas e flexíveis têm contribuído para que o sistema de 
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ensino se aproximasse da realidade empresarial, quer pela renovação dos conteúdos dos curricula, 

quer pela antecipação de novos saberes e competências por parte dos trabalhadores. Pode-se 

admitir que se a proliferação de diplomas profissionais a todos os níveis de qualificação permite a 

expansão da actividade económica, também introduz uma complexidade acrescida na mobilização 

de critérios de recrutamento e de sinalização das competências do trabalhador. 

 

No que diz respeito às entidades empregadoras observa-se, justamente, uma tendência ora para a 

flexibilização da mão-de-obra, ora para práticas de resistência perante novos recrutamentos. A este 

nível, regista-se um aumento significativo das modalidades de emprego sem vínculo permanente (a 

termo, prestação de serviços, sazonal, pontual ou ocasional). Igualmente, o debate sobre o tempo 

de trabalho não deixa de contemplar, em concreto, a crescente desconexão dos ritmos sociais nas 

outras dimensões da vida extra-profissional. A flexibilidade de horários, as horas entrecortadas no 

dia e dispersas pela semana, concorre para vivências e representações de um tempo descontínuo, 

de um tempo que apresenta exigências conflituais e, por vezes, inconciliáveis para a maioria dos 

jovens em início e/ou em fase de estabilização profissional. 

 

Por sua vez, neste processo de transição da universidade para o mundo do trabalho, assume-se a 

importância de se perspectivar “futuros profissionais possíveis” através da capacidade de 

formulação de estratégias de inserção profissional que passam, cada vez mais, pela aprendizagem 

contínua em áreas afins e, inclusive, pela reconversão para outras áreas de formação, pelo 

conhecimento de técnicas de procura de emprego, pela criação do próprio emprego/ empresa, 

designadamente pelo empreendedorismo, entre outras.  

 

Na verdade, nas situações de transição profissional, importa contemplar o papel desempenhado 

pelas instituições e actores sociais que contribuem para estruturar os fluxos de acesso e de 

mobilidade: centros de emprego e de formação profissional, associações empresariais, 

universidades, entre outros, que integram o sistema institucional de “transição profissional” (Rose, 

1984)9. Com efeito, os actores principais que participam e organizam estes processos sociais são os 

poderes públicos, as empresas e os sistemas de ensino e formação. Desta forma, destacam-se, 

igualmente, os aspectos institucionais que condicionam os fluxos de mobilidade e que actuam, 

simultaneamente, sobre a relação entre a oferta e a procura dos empregos nos diferentes 

segmentos do sistema produtivo. 

 

Contudo, a par dessa análise é relevante destacar as estratégias de inserção profissional que 

podem ser desencadeadas por parte dos indivíduos concebidos como actores dotados de recursos 

e capacidades de (re)acção, aprofundando-se, por sua vez, as relações entre as instituições de 

socialização, em particular o contexto universitário e profissional. Trata-se de efectivar um esforço 

de articulação do actor e sistema, próximo de uma “Sociologia de acção” (Guerra, 2002), 

                                                 
9 Para J. Rose (1984), as “singularidades” da juventude não explicam os problemas de selectividade, de vulnerabilidade e de 
empregabilidade no acesso ao emprego, já que outras categorias sociais enfrentam os mesmos problemas como, por 
exemplo, os desempregados de longa duração, as mulheres, entre outras. 
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ultrapassando as análises até então dominantes centradas ora exclusivamente nas questões dos 

constrangimentos e determinismos estruturais, ora num voluntarismo subjectivo e individualizado 

dos actores sociais desenquadrados dos diferentes contextos de socialização. Assim, impõe-se 

contemplar as dimensões relacional, negocial e de empenhamento, em termos de estratégias de 

mobilização de diferentes recursos, bem como a dimensão simbólica em torno das expectativas e 

aspirações por parte dos actores sociais directa e indirectamente envolvidos. 

 

É relevante perceber que um “diploma” não representa uma garantia absoluta de acesso a um 

emprego. Porém, a sua ausência fragiliza e estigmatiza a capacidade de inserção profissional do 

jovem licenciado, bem como o seu poder de negociação e de reconhecimento das qualificações 

académicas transferidas para os contextos de trabalho. Com efeito, sabe-se que, na altura de 

procurar um emprego, para além dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso, há a percepção 

de que as notas conseguidas de pouco valem no mercado de trabalho perante o potencial de 

competências que ainda se tem a desenvolver. Igualmente, sabe-se que persistem flagrantes 

assimetrias quanto às oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao mercado de trabalho 

que urge corrigir. Por isso, destaca-se, neste estudo, também, a variável género e o seu potencial 

explicativo dos comportamentos diferenciados no acesso ao mercado de trabalho, nos itinerários 

posteriores, nas estratégias de gestão e de conciliação das diferentes esferas da vida quer 

profissional/pública, quer pessoal/privada10. 

 

Do lado da oferta de emprego, o processo de recrutamento e selecção torna-se cada vez mais 

rigoroso e controlado. Tudo são provas de aptidões e competências: desde a entrevista ao currículo, 

onde cada gesto é um indício, cada acto comunicacional uma demonstração. Esta fluidez das 

competências no domínio das competências comportamentais e relacionais requeridas permite 

estratégias diversificadas de negociação no momento de recrutamento, modelando práticas de 

gestão da mão-de-obra assentes na avaliação individual: desempenho, flexibilização dos horários, 

dupla “grelha salarial”, prémios diversificados, contratos de trabalho “abertos”... A modelação de 

práticas daí resultantes assenta numa avaliação individual, visível desde a negociação no momento 

de recrutamento ao desempenho profissional, a qual inclui, também, a flexibilização dos horários, a 

dupla “grelha salarial”, os prémios diversificados, os contratos de trabalho “abertos”.  

 

Compreendem-se, assim, as relações de força entre os intervenientes neste processo, no sentido 

da definição de perfis de empregabilidade e de mecanismos “favoráveis” de acesso ao mercado de 

trabalho. Estas relações de força podem ser analisadas através do aprofundamento dos processos 

de transferabilidade de qualificações académicas, de competências transversais e técnico-científicas 

que contribuem para fomentar uma cultura de iniciativa empresarial e de inovação em Portugal.  

 

 

 

                                                 
10 A este propósito, veja-se os vários estudos que expõem os constrangimentos de género (Alves, 2004; Reimer; Steinmetz, 
2007), de etnia (cf Frickey e Primon, 2002; Hirata & Kergoat, 1998).  
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2.2. Mercado de trabalho, factores de segmentação e mobilidade profissional 

 

A explicação do mercado de trabalho como lugar de encontro, neutro e homogéneo, entre a oferta e 

a procura de trabalho passa a ser assumido como manifestamente insuficiente. Se, actualmente, 

podemos considerar que as estruturas do mercado de trabalho enfrentam transformações 

consideráveis - do lado da procura de trabalho regista-se um aumento relativo do desemprego dos 

jovens, juntamente com um aumento do nível médio de formação, e, do lado da oferta, os 

empregadores orientam-se no sentido da flexibilização laboral acompanhada por uma maior 

exigência de qualificação e de competências - as explicações devem ser completadas com uma 

análise em termos de mercados de trabalho segmentados próxima da análise  societal.  

 

Com efeito, um primeiro passo dado nesse sentido consistiu na concepção do mercado em termos 

de segmentos, que rompeu de vez com o conceito de mercado uno. Em termos genéricos, a teoria 

da segmentação11 e a noção de “segmento”12 representam uma renovação conceptual importante 

face às abordagens convencionais. Assim, assume-se a existência de mercados no plural e a 

diferenciação interna do seu funcionamento e a ideia de “segmento” exprime um sistema de 

remunerações específico que reflecte, por um lado, as relações de poder entre classes sociais, 

grupos socioprofissionais, trabalhadores e trabalhadoras, e, por outro, o lugar destes sectores de 

actividade económica na divisão capitalista do trabalho, tanto à escala local, como internacional13.  

 

Igualmente, a distinção entre mercado interno e externo tem contribuído para distinguir desiguais 

posições e trajectórias de mobilidade. O alcance conceptual da expressão “mercado interno” tem 

vindo a ser extremamente útil na análise dos fluxos de mobilidade da mão-de-obra quer no interior 

da empresa, quer no mercado externo. A relevância do mercado interno prende-se com a 

importância da antiguidade para o trabalhador que faz um percurso interno e sucessivo de ascensão 

dentro da empresa. A relação estreita entre idade, qualificação e salário define um modelo 

homogéneo de trajectória profissional e salarial no interior de uma mesma fileira profissional.  

 

Por contraponto àquele mercado, os trabalhadores que se localizam no mercado externo 

apresentam-se numa posição de maior vulnerabilidade face ao emprego, dado que se encontram na 

periferia daquela mão-de-obra estabilizada no interior da empresa. Potencialmente vocacionado 

para jovens em início de carreira, ou ainda para grupos sociais desfavorecidas (como, por exemplo, 

                                                 
11 Pode-se aceitar, de forma relativamente consensual, que os estudos de cariz sociológico sobre o mercado de trabalho se 
desenvolveram na década de sessenta destacando-se, em particular, o contributo da obra Internal Labor Markets and 
Manpower Analysis (Doeringer e Piore, 1971) ao popularizar a ideia de “segmentos” e de “mercado de trabalho interno”. 
12 Tal abordagem permitiu sobretudo que se rompesse com as representações tradicionais do mercado de trabalho de 
inspiração neoclássica. Na verdade, os princípios de homogeneidade, transparência, ausência de factores de bloqueio à 
mobilidade dos factores de produção, incluindo a mão-de-obra, para além da teorização do modelo de livre concorrência 
assente na interdependência da oferta e da procura de trabalho, são claramente postos em causa. Tal resultaria não só pela 
confrontação empírica, que não suportava aqueles princípios, mas também pela emergência de uma teorização do mercado 
de trabalho que privilegia a captação da heterogeneidade e desigualdades constituintes das relações entre a oferta e a 
procura que aí se manifestam. 
13 Esta perspectiva teórica contribuiu e ainda contribui para que se aproximem as preocupações de uma certa sociologia do 
trabalho, com as questões das desigualdades sociais. 
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minorias étnicas, mulheres e trabalhadores não qualificados), este tipo de mercado externo absorve 

consequentemente uma mão-de-obra considerada periférica no quadro do mercado de trabalho. 

 

Com o fim dos Trinta Anos Gloriosos, a recessão e incerteza nos anos oitenta do século XX 

conduziu à reestruturação do mercado de trabalho no sentido da flexibilidade (Rosenberg, 1989). 

Tanto o mercado de trabalho interno como externo tornam-se cada vez mais selectivos sob o efeito 

da transformação das modalidades de gestão da mão-de-obra nas empresas (Rodrigues, 1991, 

2000). Independentemente da idade, os trabalhadores menos qualificados encontram-se mais 

permeáveis ao desemprego, bem como aos empregos precários disponibilizados. Ao mesmo tempo, 

a lógica da “gestão participativa” assente na competência exprime, em grande medida, as práticas 

flexíveis que pautam os modelos de recrutamento e de carreira profissional vigentes. Neste 

contexto, a ideia de “empresa flexível” exprime bem o alcance da segmentação do trabalho: trata-se 

de conceber uma empresa com poucos trabalhadores “centrais” estáveis e qualificados - 

flexibilidade “funcional” - e muitos “periféricos” que podem ser facilmente recrutados no mercado 

geral do trabalho, nomeadamente através de subcontratação - flexibilidade “numérica” - ao que 

também se associa uma “flexibilidade de salário” no sentido neoclássico (os salários e outros custos 

de mão-de-obra reflectem o estado da oferta e da procura sobre o mercado de trabalho externo). 

 

Neste quadro analítico, a empresa, para a teoria da segmentação, assume um papel preponderante 

na inserção e esta passa a ser analisada a partir das modalidades de recrutamento e utilização da 

mão-de-obra. Ou seja, é sobretudo a empresa que define e procede à selecção e à afectação dos 

trabalhadores aos mercados primário ou secundário, com fluxos de mobilidade diferentes. Os 

itinerários profissionais são fruto de estratégias de reconhecimento, ou não, de formações anteriores 

(pelo sistema de ensino/formação e por outras experiências profissionais) por parte da empresa, e 

dos seus itinerários internos de mobilidade previstos e organizados. Deste modo, o objectivo de 

qualquer trabalhador consiste em aceder ao mercado interno da empresa, já que é aí que terá 

acesso a uma formação qualificante e a uma relação de emprego protegida. Mesmo que tenham 

ficado de fora preocupações relacionadas com a importância dos mercados externos e seus modos 

de estruturação, o salto teórico qualitativo desta abordagem é inquestionável, em grande medida, na 

explicação do funcionamento dos processos de inserção e na existência descontínua de itinerários 

profissionais.  

 

Aquela limitação que lhe é reconhecida, ou seja, a não contemplação do mercado e suas regras de 

funcionamento exteriores à empresa, é, em grande medida, superada pelos contributos da teoria da 

regulação (cf. Aglietta, 1982; Aglietta & Brender, 1984), da concepção de “sistema de emprego” 

(Rodrigues, 1988) e, recentemente, da “abordagem societal” (cf. Maurice, Sellier e Silvestre, 1982, 

1992; Maurice & Sorge, 2000). A integração da inserção num campo mais vasto da relação salarial 

permite relativizar a posição da empresa e integrar o papel do Estado e dos parceiros sociais na 

estruturação dos diversos fluxos de mobilidade que organizam a transição profissional. Com efeito, 

a selectividade que preside à lógica do sistema de emprego é baseada em comportamentos 
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estratégicos do Estado, empregadores, sindicatos e trabalhadores. A inserção profissional 

enquadra-se na lógica de funcionamento das estruturas, dos agentes e dos mecanismos 

económicos e sociais que moldam a utilização e a circulação da mão-de-obra em interacção com os 

processos da sua reprodução. Rejeita-se, deste modo, o postulado da independência da procura e 

oferta de trabalho. Pelo contrário, evidencia-se o predomínio do sistema produtivo heterogéneo em 

função dos produtos, dos processos de produção, dos tipos de empresas, das estruturas de 

concorrência, dos modelos organizacionais, das estruturas de qualificação, das modalidades de 

gestão de mão-de-obra, que caracterizam lógicas e dinâmicas diversas em termos de necessidades 

quantitativas e qualitativas de emprego. Porém, apesar daquele princípio de determinação do 

sistema produtivo, postula-se, igualmente, uma certa autonomia relativa dos actores sociais na 

modulação dos percursos profissionais. Estes, nas suas decisões de acesso a um emprego, são, 

também, influenciados, para além dos factores económicos, organizacionais, institucionais, por 

factores culturais e simbólicos associados aos processos de classificação dos postos de trabalho e 

de emprego.  

 

Num tal contexto, a constituição de mercados profissionais poderá aparecer, à primeira vista, como 

uma alternativa positiva perante a importância do imprevisível e do efémero que progressivamente 

tendem a caracterizar as relações de emprego junto dos jovens licenciados. Enquanto construção 

social excepcional e instável devido às várias coordenadas externas que necessita, tão difíceis de 

construir como de manter, o mercado profissional define-se pela importância do grau de 

transferabilidade das qualificações detidas pelos trabalhadores, independentemente dos contextos 

organizacionais.  

 

Por outro lado, a relevância actual dos mercados profissionais prende-se com a proliferação dos 

certificados académicos legitimamente adquiridos em contexto educativo e validados pelo sistema 

económico. Daí a importância atribuída à posse de um diploma enquanto condição necessária, 

embora não totalmente suficiente, para se iniciar uma trajectória de inserção profissional. Apesar da 

visibilidade e estandardização crescente do diploma, este deixa de ser cada vez mais uma garantia 

contra o desemprego e apresenta-se sobretudo como um recurso, entre outros, necessário para 

aceder ao mercado de trabalho, tal como avançamos atrás. Ou seja, as competências que se 

devem adquirir e mobilizar não resultam só e estritamente dos conhecimentos técnico-profissionais, 

mas de um conjunto de qualidades onde se encontram valorizados o empenhamento pessoal, a 

autonomia, a iniciativa e a responsabilidade profissionais, as capacidades relacionais, as 

capacidades de reagir aos imprevistos, entre outras.  

 

Estas reflexões permitem-nos desde já ter presente que, longe de uma representação do mercado 

homogéneo, são várias as segmentações e clivagens que tendem a caracterizar os mercados de 

trabalho actuais e os percursos dos jovens licenciados.  

 

 



  

 27 

2.3. Hipóteses condutoras da investigação 

 

Como temos vindo a argumentar, pretende-se, com este estudo, aprofundar o nosso conhecimento 

sobre as estratégias de inserção profissional e a dinâmica dos mercados de trabalho. Nesse 

sentido, este estudo visa optimizar os vários contributos teóricos disponíveis nas Ciências Sociais, 

em particular na Sociologia, para a explicitação das lógicas e das estratégias de inserção 

profissional prosseguidas pelos grupos-alvo: jovens licenciados e empregadores.  

 

Enquanto problema social com manifestações várias, os contextos e as modalidades de inserção 

profissional convocam vários factores explicativos, sendo que a inflexão das recentes análises sobre 

a inserção profissional dos jovens diplomados tem sugerido diferenciações sociais importantes que 

se desenvolvem em torno do desigual “valor” do diploma, em especial, das áreas de estudo (e.g. 

tecnológicas e engenharias em contraponto com as humanidades e ciências sociais), da 

segmentação do mercado de emprego ao incorporar quer oportunidades de desenvolvimento das 

competências inovadoras, quer uma crescente relação precária de trabalho, quer, ainda, da 

persistência de práticas androcêntricas nas relações sociais de género. Igualmente, outras lógicas, 

nomeadamente sociais e simbólicas, têm sido integradas nesta problemática. Com efeito, a “via de 

uma conceptualização da noção de inserção profissional, assente no cruzamento do económico e 

social, do estrutural e biográfico, do objectivo e subjectivo, supõe uma abertura das perspectivas 

disciplinares mas também uma recusa crítica das categorizações oficiais e políticas (...) que 

impedem de analisar a permanência de relações de dominação e as transformações efectivas do 

trabalho e do emprego, dos ciclos de vida e das identidades sociais e profissionais” (Dubar, 1998: 

36) 

 

Por conseguinte, a centragem nos processos de diferenciação e protagonização que medeiam a 

transição da universidade para o mundo do trabalho e da segmentação crescente dos mercados de 

trabalho apresentam-se como eixos analíticos privilegiados. Assim, o presente estudo privilegia o 

cruzamento, teoricamente fundado, dos traços estruturais que persistem e que explicam os 

processos de reprodução - relações de desigualdade a vários níveis -, ao mesmo tempo que se 

analisam as transformações no trabalho e no emprego. De modo a se identificar as principais 

regularidades no que concerne às estratégias de transição entre a universidade e o trabalho, bem 

como os factores de constrangimento/ vulnerabilidade na perspectiva quer dos jovens licenciados à 

procura do 1º emprego, quer dos empregadores, foram formuladas as seguintes hipóteses 

condutoras deste estudo. 

 

H1: A inserção profissional, enquanto processo multidimensional, designadamente escolar, 

profissional e geracional, apresenta-se, no actual contexto económico-social, como um processo 

multi-estatutário (estudante, inactivo, empregado, desempregado, formando, estagiários, entre 

outros) que atesta passagens, com ritmos desconexos e descontínuos, da universidade para o 

mercado de trabalho. 
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Apresentando-se cada vez mais descontínua a transição da universidade para o mundo do trabalho, 

os jovens, após a conclusão de uma licenciatura, passam muitas vezes por períodos de 

inactividade, de formação, de estágio ou mesmo de desemprego. Cada vez mais a constituição da 

carreira está assente no indivíduo, na sua atitude perante os desafios que lhe são colocados, na sua 

persistência e capacidade de superação dos obstáculos que lhe vão surgindo no seu caminho. 

Poderá, muitas vezes, voltar a requalificar-se, procurar alternativas complementares ou de ruptura 

face à formação inicial. Ou seja, tratam-se de percursos que se vão construindo e que não se 

finalizam no primeiro emprego, configurando trajectórias complexas que incluem além da dimensão 

profissional, as dimensões pessoal e familiar.  

 

Os jovens são, por conseguinte, confrontados com o desafio de aceitarem a incerteza e de a 

usarem como um efectivo recurso para a acção, isto é, de adquirirem uma certa (ins)estabilidade 

identitária que forneça um sentido de temporalidade biográfica plausível. Tal passa pela 

interiorização de uma cultura de iniciativa empresarial, empreendedora e criativa, assente num 

elevado grau de transferabilidade do valor das qualificações académicas, competências e 

orientações culturais de formação técnico-científica superior.  

 

Ora, ao se reflectir sobre a empregabilidade do diploma e os seus impactos nos percursos 

profissionais aprofunda-se o conhecimento das práticas e estratégias de inserção de jovens em 

início de carreira, dada as profundas mudanças em curso ao nível do trabalho e emprego, das 

funções e perfis profissionais, dos itinerários educativos e profissionais, com a expansão de 

modalidades atípicas de emprego e exigências de flexibilidade14 e polivalência crescentes. Por sua 

vez, é possível reflectir sobre o sistema de ensino superior, instância produtora de saberes e 

disposições prático-simbólicas e sobre as dinâmicas do mercado de trabalho, suas lógicas de 

alocação e construção dos percursos profissionais.  

 

H2. Num contexto de mutações diferenciadas dos sistemas produtivos, com a expansão de 

modalidades “atípicas” de emprego e exigências de flexibilidade e polivalência, concorrem diversos 

factores de segmentação dos mercados de trabalho (e.g. mercado interno, profissional, local, 

formativo). 

 

Hoje exigem-se das organizações modelos flexíveis de produção que permitam rapidez na 

diversificação, na modificação e na individualização de produtos, bens e serviços, e que mantenham 

elevados níveis de produtividade, de modo a satisfazerem as exigências específicas dos clientes 

                                                 
14 O conceito de flexibilidade pode apresentar várias definições e, como tal, prestar-se a algumas ambiguidades quando 
utilizado sem que se delimite o alcance semântico do mesmo. Neste estudo iremos seguir de perto a proposta de definição 
dos tipos de flexibilidades apresentada por Gousdswaard e Nanteuil (2000), no quadro da Fundação Europeia para a 
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho. Mais recentemente, a definição foi evoluindo para significar, segundo a 
OCDE, a “capacidade da empresa modular a segurança do emprego segundo as realidades económicas” (OCDE, 2004: 69). 
Neste contexto, entra em campo a expressão de “flexisegurança” que visa assegurar que as soluções legislativas promovam 
formas de segurança, sobretudo das que visam aumentar a formas de flexibilidade (Pedroso et al. 2005).  
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e/ou utentes. Dada a complexidade crescente dos factores de competitividade15, importa, por um 

lado, que as organizações dominem quer as variáveis convencionais e previsíveis, tais como a 

regulação dos volumes de produção e redução de stocks, os custos de produção, o tempo de 

armazenamento e transmissão de informação, a intensificação do ritmo de trabalho, quer as mais 

imponderadas e imprevisíveis relacionadas com a inovação, a qualidade dos produtos e serviços 

prestados, a fidelização dos clientes/ utentes, a adaptação de modelos de trabalho mais maleáveis e 

flexíveis, a promoção de novos valores face ao trabalho e ao emprego (e.g., responsabilidade, 

participação, autonomia, desenvolvimento pessoal e profissional). As mudanças no sistema 

produtivo e de emprego exprimem crescentes exigências da flexibilidade, globalização dos 

mercados, competitividade internacional, volatilidade dos saberes e competências, instabilidade e 

diferenciação dos consumos e estilos de vida dos indivíduos, entre outros factores. Assim, face às 

exigências de flexibilidade e polivalência nos diversos contextos de trabalho e emprego, pressupõe-

se que muitos destes jovens em início de uma carreira e detentores de elevadas qualificações 

académicas, fundamentem os seus desempenhos profissionais na autonomia e criatividade, bem 

como partilhem expectativas organizacionais e profissionais elevadas, particularmente os que se 

inserem nos sectores de serviços (associados às TIC).  

 

Importa, assim, aprofundar também o conhecimento em torno dos processos de transição para o 

mercado de trabalho na óptica das entidades empregadoras. Em particular, analisar os contextos e 

as modalidades de inserção dos licenciados na região Norte de Portugal no que diz respeito à 

rapidez de inserção, ao grau de correspondência do diploma ao emprego, ao tipo e natureza do 

vínculo contratual, ao grau de condicionamento da oportunidade de emprego em função do tipo de 

licenciatura, género, capital escolar, redes de sociabilidade, sector económico e tipo de organização, 

tipo de competências, área de profissionalização, entre outros aspectos.  

 

Como veremos, os efeitos das estratégias de flexibilização da economia introduzem importantes 

mudanças nas estruturas e lógicas de funcionamento do mercado de emprego, do trabalho e 

trabalho, da organização do processo de trabalho, dos grupos profissionais em geral. A carreira 

profissional deixa de se fazer exclusivamente numa empresa, num “mercado interno” alegadamente 

estabilizado e previsível, como veremos, para se passar a construir a partir da acumulação de 

experiências forjadas na mobilidade inter-empresas, em mercados profissionais. Por outro lado, 

observam-se importantes processos de  (re)composição do emprego/desemprego juvenil que 

expõem a uma crescente precarização grupos sociais que investiram na sua formação profissional e 

académica, em particular de nível superior. Se estes até então apresentavam vantagens sobre os 

que estavam privados de tais recursos, no actual contexto de profunda transformação dos sistemas 

produtivo e educativo, as relações de emprego tornam-se muito mais voláteis e não prescritivas dos 

comportamentos dos actores sociais.  

 

                                                 
15 Neste contexto, a crescente agressividade dos mercados globais determina, por parte das empresas, um conjunto de 
políticas de gestão no sentido de aligeirar os encargos fixos, nomeadamente através de estratégias de outsourcing e de 
subcontratação de empresas de pequena ou média dimensão. 
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3. Investigação-acção: instrumentos, contextos e estratégias prosseguidas  

 

Na base deste projecto foi definida uma estratégia metodológica próxima da “investigação-acção” 

(Guerra, 2002) que passou, numa primeira etapa, pela concepção e aplicação de instrumentos de 

recolha de informação com vista à realização de dois diagnósticos sobre a oferta e a procura de 

trabalho qualificado de modo a dar resposta a um conjunto de interrogações centradas nos grupos-

alvo em estudo (cf. Apêndice). 

 

Para se assegurar um confronto, sistemático e controlado, com a realidade propriamente dita, é 

crucial que se utilizem, de modo adequado, os diversos instrumentos processuais disponíveis. Em 

função dos objectivos e das dimensões analíticas atrás explicitados, procurámos definir as opções 

metodológicas e instrumentos de recolha/ tratamento de informação adequados, a fim de obter o 

melhor “acesso” ao objecto empírico. Por isso, tivemos em conta a necessidade de introduzir 

alguma flexibilidade na escolha e na combinação das técnicas, para além de alguma criatividade no 

seu manuseio e na descodificação dos dados recolhidos.  

 

Na aproximação ao objecto de estudo definiram-se certas etapas que se consubstanciaram no 

desenho de pesquisa do presente estudo, sem que se descurasse a componente da “vigilância 

epistemológica” (Bourdieu, Chamboredon e Passeron, 1989), ou seja, o rigor, o controlo e a 

explicitação dos pressupostos e limites da validade dos instrumentos de recolha e de tratamento da 

informação. 

  

 

3.1. Preparação da entrada no terreno  

 

3.1.1. Pesquisa documental e revisão de literatura 

 

A utilização cruzada de fontes primárias e secundárias de informação permitiu-nos suprir eventuais 

lacunas dos instrumentos de recolha de informação, bem como assegurar a validação dos 

conhecimentos substantivos obtidos. Desta forma, as informações recolhidas permitiram-nos 

analisar de forma tão exaustiva quanto possível a realidade em estudo. A partir da análise da 

literatura publicada sobre a temática dos mercados profissionais e as estratégias de inserção de 

jovens licenciados foi-nos possível criar um catálogo bibliográfico, a partir do qual traçamos um 

quadro teórico que suporta o nosso estudo e estratégica empírica. Procedemos, também, ao 

levantamento e análise de dados quantitativos sobre a participação dos jovens licenciados no 

mercado de trabalho provenientes de diferentes fontes estatísticas e bases de dados oficiais. 

 

 
Considerando a importância da utilização de vários tipos de documentos, foi dada particular atenção 

aos documentos elaborados em quadros institucionais que respondiam aos objectivos diferenciados 

da investigação. Tratando-se de documentos em segunda mão, atendemos aos seguintes aspectos: 
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à autenticidade e à fidedignidade da fonte e da informação veiculada, às definições e respectivas 

alterações no espaço e no tempo, aos critérios e códigos usados, entre outros aspectos. 

 
 
3.1.2. Entrevistas exploratórias  
 
 
Este momento consubstancia-se num estudo qualitativo sobre o actual mercado de trabalho e os 

processos de transição para a vida activa dos jovens recém-licenciados. Tendo por base a 

realização de entrevistas exploratórias a informantes/ interlocutores institucionais privilegiados (e.g. 

técnicos/ conselheiros de emprego, empresas de recrutamento de selecção, associações 

empresariais, entre outros), pretendeu-se explorar as temáticas associadas ao diploma e ao 

emprego e sistematizar o conhecimento sobre alguns factores relevantes, seja enquanto 

facilitadores, seja enquanto inibidores, no acesso deste segmento populacional ao mercado de 

trabalho.  

 

O quadro seguinte (cf. Quadro 1) sistematiza as organizações/ instituições e os jovens licenciados 

seleccionados para a aplicação das entrevistas exploratória. As 16 entrevistas realizadas incluíram 

um conjunto alargado de interlocutores institucionais privilegiados que se encontram, directa ou 

indirectamente, envolvidos na execução de medidas relacionadas com a temática da formação, 

inserção e emprego. 

 

Quadro 1 – Actores institucionais/ jovens licenciados entrevistados 

Grupo Instituição 

ANJE (Associação Nacional de Jovens Empresários) 

Centro de Formalidades de Empresas (CFE)   

Associação Comercial de Braga (ACB)  
Grupo I 

Associação Industrial do Minho (AiMinho) 

UNIVA da Associação Académica da Universidade do Minho 

TecMinho (interface da Universidade do Minho) 

EDIT VALUE (spin-off da Universidade do Minho) 

Vedior SELECT (Empresa de recrutamento e selecção  

Grupo II 

ADECCO (Empresa de recrutamento e selecção)  

Grupo III Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

Grupo IV Dois Directores de curso da Universidade do Minho  

Grupo V Quatro licenciados da Universidade do Minho  

       Fonte: Entrevistas exploratórias aos informantes privilegiados 

 

Adoptou-se como procedimento de selecção, a amostragem intencional, procurando entrevistar um 

conjunto variado de responsáveis que, de alguma forma, permitisse obter informações sobre as 
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lógicas organizacionais que presidem quer à intervenção e formas de organização do Estado na 

gestão directa do emprego e formação, quer às modalidades de gestão de recursos humanos das 

empresas, quer, ainda, aos projectos de ensino no âmbito das direcções de curso no contexto da 

Universidade, incluindo jovens licenciados. Concebeu-se um guião prévio dotado de um grau de 

directividade flexível, porém centrada nos objectivos do presente estudo (cf. Apêndice). 

 

 

3.2. Instrumentos dos diagnósticos  

 

Um das etapas centrais deste estudo consistiu na realização de dois diagnósticos: um às principais 

experiências e estratégias de inserção profissional seguidas pelos jovens licenciados em confronto 

com o mercado de trabalho (situação actual e desejada); outro às experiências e necessidades 

recenseadas pelas empresas recrutadoras de estagiários e jovens em situação de 1º emprego. 

Através do confronto destes dois diagnóstico será possível avaliar e hierarquizar as principais 

dificuldades e obstáculos de inserção profissional, tendo em consideração os diferentes níveis de 

acção e categorias de actores sociais envolvidos. 

 

 

3.2.1. Entrevista estruturada aos licenciados  

 

3.2.1.1. Universo e amostra dos licenciados por fileiras científicas   

 

Face ao contexto fragmentado das licenciaturas existentes na Universidade do Minho, bem como 

por questões de eficácia e constrangimentos, vários optámos por seguir a proposta de classificação 

apresentada pelo Programa Alban16 da Comunidade Europeia que agrupa em dezasseis as áreas 

de estudo ao nível do ensino superior. Assim, decidiu-se que o principal critério para circunscrever o 

nosso universo empírico seria seleccionar todos os licenciados oriundos das fileiras científicas das 

Humanidades, Ciências Sociais, Tecnologias e Engenharias, de modo a se traçarem perfis 

contrastantes de inserção profissional. 

 

As razões subjacentes prendem-se, por um lado, em aprofundar os factores que mais contribuem 

para as desiguais vantagens relativas conferidas pela posse do diploma na transição para o 

mercado de trabalho em função daquelas fileiras científicas17. Por outro lado, considerando as 

mutações diferenciadas dos mercados de trabalho, com crescente flexibilidade/desregulação da 

relação salarial, expansão de modalidades atípicas de emprego, subemprego e polivalência 

                                                 
16 O Programa Alban refere-se ao Programa de Bolsas de Formação de Alto Nível da União Europeia para a América Latina. 
Visto que se reporta ao âmbito do ensino superior, optou-se pela catalogação de áreas de estudo, disponível em 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/documents/subject_area_pt.pdf . 
17 De facto, sabemos que a vantagem relativa conferida pela posse de um diploma do ensino superior não é idêntica para 
todos os seus detentores, em particular no que diz respeito à rapidez de obtenção do 1º emprego, à correspondência com a 
área de formação, às condições gerais de empregabilidade, considerando as áreas das Humanidades e das Ciências 
Sociais. Segundo o estudo de Gonçalves (2001), no período entre 1990 a 1996, o desemprego foi muito reduzido ou quase 
residual para a área de engenharia e 91,3% dos licenciados pela Universidade do Minho encontravam-se colocados no 
mercado de trabalho. No entanto, pouco se sabe sobre a correspondência do emprego à formação académica. 
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desqualificante, entre outras tendências gerais, fomos movidos pela curiosidade de saber se a 

facilidade prevista de inserção dos jovens das fileiras científicas de engenharia e tecnologia era um 

facto ou, pelo contrário, se as taxas de emprego que possuíamos ocultavam diversas situações não 

previstas ou planeadas. Igualmente, o mesmo raciocínio se aplicava aos jovens licenciados nas 

áreas das Humanidades e Ciências Sociais. Neste caso, importaria conhecer a dimensão do 

desemprego e os respectivos sectores de competências, para além dos perfis de empregabilidade 

associados. A suportar esta curiosidade, não podíamos deixar de considerar o meio económico 

regional envolvente que, como se sabe, é constituído por pequenas e médias empresas em 

sectores tradicionais (têxteis, metalúrgica, construção civil, entre outros). 

 

Particularizando as áreas de estudo, a delimitação do objecto empírico incluiu 23 licenciaturas: 11 

da área de Engenharia e Tecnologia e 12 da de Humanidades e Ciências Sociais. Tendo a 

Universidade do Minho 56 licenciaturas em funcionamento no ano lectivo de 2004/05, podemos 

dizer que esta selecção representa 41% do total das licenciaturas existentes (cf. Quadro 2).  

 

 
Quadro 2 – Licenciaturas seleccionadas por fileira científica 

 

Humanidades e Ciências Sociais Engenharias e Tecnologias 

Administração Pública Engenharia Biológica 

Arqueologia Engenharia Civil 

Comunicação Social Engenharia de Materiais 

Economia Engenharia de Polímeros 

Geografia e Planeamento Engenharia de Sistemas e 
Informática 

Gestão  Engenharia e Gestão Industrial 

História – Ramo Científico Engenharia Mecânica 

Línguas Estrangeiras Aplicadas  Engenharia Têxtil 

Negócios Internacionais Engenharia do Vestuário 

Relações Internacionais Informática de Gestão  

Psicologia 

Sociologia 

Engenharia Electrónica Industrial 
e de Computadores 

Fonte: Serviços Académicos da Universidade do Minho (Abril 2006) 

 

Assim, após a delimitação do universo-alvo, procedeu-se à determinação da técnica de 

amostragem. A opção pela amostragem por quotas justifica-se porque permite assegurar, na 

medida do possível, a representatividade das proporções do universo em causa. Reforçando esta 

decisão, é de salientar o facto de que a amostragem por quotas ser, actualmente, a solução mais 

adoptada, já que é exequível, mais rápida e de menor custo financeiro e, sobretudo, tem 

proporcionado bons resultados no que diz respeito à sua prova empírica de representatividade 
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(Gonçalves, 1998)18. Todas as inferências, conclusões e generalizações que possamos fazer a 

partir desta “fatia” da realidade deverão ser assumidas com prudência. Porém, tal não inviabiliza que 

o conhecimento proporcionado permita algumas transposições para um universo mais amplo, como 

o do contexto nacional ou internacional. 

 

Em termos resumidos, atente-se ao quadro síntese que apresenta um conjunto de informação 

relativa ao trabalho de campo do lado dos licenciados. 

 

Quadro 3 –  Trabalho de campo do lado dos licenciados 

Universo  1161 

Público-alvo Recém-licenciados das fileiras científicas das 
Humanidades, Ciências Sociais, Engenharias e 
Tecnologias que concluíram a licenciatura no ano 
lectivo 2004/2005 

Instrumento de recolha de 
informação 

Entrevista estruturada 

Amostragem Quotas (40%) 

Número de respostas 464 

Taxa de resposta 40% 

Período de execução Maio a Julho 2006 

 

 

Com uma população de 1161 alunos que concluíram a licenciatura no ano lectivo de 2004/05, sem 

efectuarem melhoria de nota e com autorização para a divulgação de contacto para emprego, 

estabelecemos, como objectivo, uma taxa de resposta em torno de 40%, ou seja, aproximadamente 

464 casos (arredondado de 464.4%), identificando, ainda, como factores de segmentação a área 

científica/ curso realizado e o sexo do(a) inquirido(a). Traçado o objectivo, apresentamos a 

esquematização dos dados nos quadros seguintes (cf. Quadros 4 e 5). 

 

É de referir, ainda, que o trabalho de terreno implicou que se registasse alguns desvios 

relativamente às quotas previstas na amostra inicial. Com efeito, nalgumas licenciaturas, a taxa de 

execução ficou abaixo dos 100%, localizando-se, contudo, acima dos 70%. Nesta situação ficaram, 

em particular, os cursos de “Engenharia e Gestão Industrial”, “Engenharia Electrónica Industrial e 

Computadores”, “Informática de Gestão” e “Administração Pública”. Igualmente, a réplica da 

amostra por quotas executadas por sexo dos licenciados apresentou alguns desvios: em dois dos 

cursos de engenharia, apesar de ter sido definida uma entrevista, não foi entrevistada qualquer 

mulher e, em dois cursos, a taxa de execução ficou nos 60%; em contrapartida, ao nível da fileira 

das humanidades e ciências sociais, no curso de “Línguas Estrangeiras Aplicadas” não foi 

entrevistado qualquer homem e no curso de “Administração Pública” a taxa de resposta feminina 

ronda os 55%. Cremos que, apesar destes desvios, e assumindo as cautelas devidas na análise dos 

                                                 
18 Pese embora a sua incerteza em termos matemáticos, uma vez que a representatividade não decorre do acaso.  
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dados, se pode aceitar como válida esta amostra efectiva. A reforçar este argumento, poder-se-á 

considerar que o agrupamento por fileiras científicas se apresenta muito mais equilibrado, 

registando-se uma percentagem residual inferior ao nível das “Engenharias e Tecnologias”. 
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Quadro 4 – Universo dos licenciados por fileiras científicas e sexo 

 N 

Masculino 

N 

Feminino 

N 

Total 

%  

Total UM 

Engenharias e Tecnologia 379 168 547 47 

Humanidades e Ciências Sociais 170 444 614 53 

TOTAL 549 612 1161 100 

Fonte: Serviços Académicos da Universidade do Minho (Abril 2006) 

Quadro 5 – Amostras prevista e efectiva dos licenciados por fileira científica e sexo 

  Amostra  

prevista 

Amostra  

efectiva 

Taxa de  

execução  

  M F Total M F Total M F Total 

Engenharia Biológica 8 14 22 11 14 25 138 100 114 

Engenharia Civil 28 16 44 22 16 38 79 100 86 

Engenharia de Materiais 2 2 4 2 3 5 100 150 125 

Engenharia de Polímeros 6 6 12 7 8 15 117 133 125 

Engenharia de Sistemas e 
Informática 

29 4 33 32 4 36 110 100 109 

Engenharia e Gestão 
Industrial 

14 5 19 11 3 14 79 60 74 

Engenharia Electrónica 
Industrial e Computadores 

18 1 19 14 0 14 78 0 74 

Engenharia Mecânica 22 1 23 21 0 21 95 0 91 

Engenharia Têxtil 4 8 12 4 9 13 100 113 108 

Engenharia do Vestuário * 0 1 1 0 1 1 100 100 100 

E
n
g
en

h
ar

ia
s 

e 
T
ec

n
o
lo

g
ia

 

Informática de Gestão 21 10 31 18 6 24 86 60 77 

SUB-TOTAL 152 68 220 142 64 206 93 94 94 

Administração Pública 4 11 15 5 6 11 80 55 73 

Arqueologia 4 5 9 4 4 8 100 80 89 

Comunicação Social 3 22 25 2 28 30 67 127 120 

Economia 11 17 28 8 16 24 73 94 86 

Geografia e Planeamento 10 14 24 9 16 25 90 114 104 

Gestão 12 13 25 9 15 24 75 115 96 

História - Ramo Científico 2 4 6 2 3 5 100 75 83 

Línguas Estrangeiras 
Aplicadas 

2 14 16 0 20 20 0 143 125 

Negócios Internacionais 1 2 3 1 3 4 100 150 133 

Relações Internacionais 12 22 34 12 24 36 100 109 106 

Psicologia 2 31 33 4 35 39 200 113 118 

H
u
m

an
id

ad
es

 e
  

C
iê

n
ci

a
s 

S
o
ci

ai
s 

Sociologia 4 24 28 4 28 32 100 117 114 

SUB-TOTAL 67 179 246 60 198 258 90 111 105 

TOTAL 219 247 466 202 262 464 92 106 100 
Fonte: Serviços Académicos da Universidade do Minho (Abril 2006) 
* Por comodidade de análise, iremos agregar as Engenharias Têxtil e de Vestuário nas análises posteriores  
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3.2.1.2. Concepção do questionário  

 

Os dados foram recolhidos através de uma entrevista estruturada por questionário que, sendo uma 

técnica de recolha de informação extensiva, permite observar não só as informações ao nível 

individual, como também sistematizar as informações a nível global. A entrevista estruturada foi 

composta por 60 questões orientadas em torno das dimensões centrais deste diagnóstico (cf. 

Apêndice): 

 

1. Percurso Escolar 

2. Estágio 

3. Trajectória profissional 

4. Formação académica e/ ou profissional 

5. Opiniões sobre o emprego 

6. Caracterização sócio-económica 

 

Este questionário teve como objectivo central aprofundar o conhecimento acerca das estratégias de 

inserção dos jovens recém-licenciados da Universidade do Minho, mais especificamente acerca dos 

seus percursos escolares, profissionais e formativos, bem como conhecer as suas opiniões acerca 

do emprego e do mercado de trabalho. O questionário foi elaborado em formato para leitura óptica, 

o que impõe a confidencialidade dos dados. O processo de validação deste instrumento foi 

submetido à entidade responsável pela avaliação técnica (APSIOT - Associação Portuguesa de 

Profissionais em Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho). 

 
Depois de elaborado o questionário foi realizado um pré-teste junto de alguns elementos que 

constituíam a amostra com o objectivo de testar a clareza das questões e corrigir eventuais erros 

que enviesassem o questionário. Este pré-teste foi realizado em vinte e três (23) recém-licenciados 

pertencentes a todas as licenciaturas abrangidas pelo estudo. 

 

3.2.1.3. Acesso aos jovens licenciados  
 

 

Tendo em conta que a duração média estimada na obtenção do primeiro emprego é 

aproximadamente de seis meses após a conclusão da licenciatura, os primeiros contactos iniciaram-

se em Maio de 2006, com o envio do questionário, via e-mail, após a realização de um contacto 

telefónico prévio. Por se tratar de jovens licenciados que poderiam estar a exercer uma actividade 

profissional, optou-se por proceder aos contactos prévios em horário pós-laboral. Este contacto 

prévio foi apoiado através da aplicação de uma ficha de contacto a fim de recolher o máximo de 

informação actualizada sobre a nossa amostra. Os dados pessoais (morada, telefone, e-mail) dos 

jovens recém-licenciados que nos permitiram estabelecer este primeiro contacto foram fornecidos 

pelos Serviços Académicos da Universidade do Minho.  
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Neste contacto telefónico, foi dado aos inquiridos a possibilidade de escolha do meio de resposta ao 

questionário: via correio postal, e-mail ou presencial. A maioria dos inquiridos preferiram responder 

via e-mail19 (80%), por administração directa, tendo o questionário sido acompanhado por um 

documento/ ofício explicativo no qual se apelava à participação e se apresentava o projecto, os seus 

objectivos e as vantagens que dele advém. 

 

A recolha da informação iniciou-se em Maio de 2006, tendo-se dado por terminada a recepção de 

respostas, para este estudo, em meados de Julho de 2006. Após a verificação de todos os 

questionários recebidos, foram excluídos os que apresentavam um número significativo de falta de 

respostas (à volta de 20%) ou certas partes do questionário não preenchidas. Além disso, os 

contactos pessoais (morada, telefone, e-mail) dos recém-licenciados que nos foram facultados pelos 

Serviços Académicos da Universidade do Minho nem sempre se encontravam actualizados. Os 

limites encontrados mais evidentes foram os endereços postais errados e os números de telefone e 

endereços de correio electrónico desactualizados. Obteve-se, por conseguinte, uma taxa global de 

resposta que preenche a quota de cerca de 40% relativa a um total de 464 questionários 

preenchidos. 

 

 

3.2.2. Entrevista estruturada às empresas da região Norte 

 

Para a recolha de informação utilizou-se, igualmente, a entrevista estruturada com base num 

questionário. Esta foi aplicada aos dirigentes/responsáveis de recursos humanos das empresas de 

modo a se identificar as experiências e estratégias de inserção profissional (cf. Apêndice). O 

objectivo central deste questionário foi o de conhecer as experiências das organizações/ empresas 

em relação aos estagiários/ licenciados recrutados, as dificuldades de adaptação e definição de 

lógicas organizacionais, os perfis de competência desejados, entre outros aspectos. 

 

Além disso, este instrumento permitiu, por um lado, recolher informações sobre as práticas de 

recrutamento de licenciados, por exemplo: meios de recrutamento utilizados, grau de 

correspondência do diploma à função executada, tipo e natureza do vínculo contratual, grau de 

condicionamento da oportunidade de emprego em função do tipo de licenciatura, género, capital 

escolar, redes de sociabilidade, sector económico e tipo de organização, tipo de competências 

mobilizadas, áreas de profissionalização/formação, entre outros aspectos; por outro, permitiu 

conhecer as actividades de I&D desenvolvidas pelas empresas/ organizações em articulação com 

os principais actores regionais/locais de emprego e, ainda, as opiniões sobre vários factores 

relacionados com o acesso ao emprego, entre outros aspectos. 

 

 

                                                 
19 Como a maioria dos licenciados (371) responderam ao questionário via e-mail tivemos de proceder à transcrição das 
respostas destes questionários para o modelo de questionário em formato papel configurado para leitura óptica.  
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3.2.2.1. Universo e amostra das empresas  

 

Inicialmente, pretendia-se envolver todas as empresas/ organizações da região Norte, de um modo 

geral, como constituintes da nossa base de amostragem. Porém, optou-se por incluir apenas as 

empresas que detêm quadros superiores. Além disso, perante a presença de alguns 

constrangimentos financeiros e temporais, a delimitação do nosso universo-alvo foi mais criteriosa. 

Desta forma, a nossa base de sondagem foi constituída a partir dos dados disponibilizados pela 

Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (DGEEP) em relação ao número de 

estabelecimentos existentes por concelho da região Norte, discriminando o número de 

estabelecimentos com licenciados nos seus quadros. Em seguida, delimitámos geograficamente o 

universo-alvo às unidades territoriais correspondentes a Minho-Lima, Cávado e Ave (NUTS III) quer 

porque constituem a área de referência da maior parte dos licenciados da Universidade do Minho, 

quer porque integram concelhos com uma significativa taxa de actividade empresarial. No total 

foram considerados seis concelhos geográficos que integram aquelas nomenclaturas territoriais: 

 

� Minho-Lima: Ponte de Lima e Viana do Castelo 

� Cávado: Barcelos e Braga,  

� Ave: Guimarães e Vila Nova de Famalicão.  

 

É de mencionar que ao longo de todo este processo de explicação da constituição da amostra, 

identificamos o “caso” como um estabelecimento. Este facto prende-se com o teor dos dados 

fornecidos, assim como com a questão de nomenclatura. Considera-se que o estabelecimento 

“corresponde a uma empresa ou parte de uma empresa (fábrica, oficina, mina, armazém, loja, 

entreposto, etc.) situada num local topograficamente identificado”20. 

 

Chegado a este ponto, e tendo por justificação os dados fornecidos relativamente à inclusão de 

licenciados nos quadros do estabelecimento, a amostra das empresas representa 19,3% do 

universo dos estabelecimentos da totalidade da zona geográfica em análise. Desta forma, a nossa 

amostra da região Norte partiu de uma população de 3841 casos, sendo que na selecção dos 

estabelecimentos foi utilizada a técnica de amostragem intencional, de modo a atingir uma quota de 

10% dos casos, o que corresponde a um total de 384 empresas/ organizações21. À excepção de 

Braga, concelho que registou menos 1 entrevista face ao previsto na amostra, o balanço é bastante 

positivo, já que se executaram todas as quotas e, em certas situações, estas foram mesmo 

excedidas22. 

 

                                                 
20 A empresa reporta-se a uma “Entidade jurídica (pessoa singular ou colectiva) correspondente a uma unidade 
organizacional de produção de bens e/ou serviços, usufruindo de uma certa autonomia de decisão, nomeadamente quanto à 
afectação dos seus recursos correntes”. Nomenclatura estatística retirada do INE – Instituto Nacional de Estatística, 
disponível em http://conceitos.ine.pt. 
21 Tendo na sua base uma pesquisa criteriosa pela consulta das empresas na listagem gratuita (páginas amarelas). Dados 
disponíveis em http://www.pai.pt. 
22 Sabemos, porém, que a determinação das quotas impõe alguma rigidez na fixação do número a inquirir. Mesmo assim, 
consideramos no total da amostra todas os empresas que ultrapassaram aquelas quotas. 
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Quadro 6 – Universo alvo, amostra prevista e amostra efectiva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (DGEEP) (Plano de apuramentos dos Quadros de Pessoal 
2004) 
 

 

Em termos resumidos, atente-se ao quadro síntese que apresenta um conjunto de informação 

relativa ao trabalho de campo do lado das empresas. 

 

Quadro 7 – Trabalho de campo do lado das empresas 

Universo  3841 

Público-alvo Estabelecimentos que se localizam nos 
concelhos de Braga, VN Famalicão, Barcelos, 
Guimarães que integram as unidades territoriais 
correspondentes ao Minho-Lima, Cávado e Ave 
(NUTS III). 

Instrumento de recolha de 
informação 

Entrevista estruturada 

Amostragem Quotas (10%) 

Número de respostas 393 

Taxa de resposta 10% 

Período de execução Outubro 2006 a Abril 2007 

 

 

3.2.2.2. Concepção e administração do questionário 

 

O questionário foi elaborado com perguntas "fechadas" e formatado para leitura óptica, estando 

concebido para ser objecto de administração indirecta, por parte de inquiridoras especializadas, 

devidamente formadas para o presente estudo (cf. Apêndice). 

 

O processo de validação deste instrumento foi submetido, igualmente, à entidade responsável pela 

avaliação técnica (APSIOT - Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia Industrial, das 

Organizações e do Trabalho). Com base nas sugestões enviadas, foram realizadas algumas 

Unidade  
Territorial 

Nº Estabelecimentos 
com licenciados 

Amostra 
prevista 

Amostra 
efectiva 

 
Taxa de 

execução 

Braga 1356 136 135 99 

VN Famalicão 683 68 68 100 

Barcelos 444 44 49 111 

Guimarães 809 81 84 104 

Ponte de Lima 92 9 9 100 

Viana do Castelo 457 46 48 104 

TOTAL 3841 384 393 102 
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alterações na formulação das questões, categorias das repostas e retirada e/ou acrescentadas 

algumas questões. Tal como aconteceu com os outros instrumentos de recolha de informação, este 

questionário foi sujeito a um pré-teste para aferir a pertinência das questões, a sua formulação e as 

instruções que as acompanham, assim como a sequência da formulação das questões e escalas a 

elas associadas.  

 

Trata-se de um questionário de fácil preenchimento, composto por sessenta e seis (66) questões 

que constituem os indicadores das sete dimensões a seguir expostas: 

 

1. Prática organizacional de contratação de licenciados 

2. A articulação empresa vs actores regionais de emprego 

3. A promoção de emprego de licenciados 

4. Caracterização do(a) inquirido(a) 

5. Caracterização da Organização 

6. Caracterização dos recursos humanos 

7. Caracterização dos licenciados(as) recrutados(as) 

 

O método de recolha de informação recaiu na entrevista presencial, tendo por objectivo aumentar a 

taxa de sucesso na recolha dos dados e a fiabilidade dos resultados.  

 

Antes da aplicação do questionário, a equipa técnica do projecto estabeleceu um contacto prévio 

junto das organizações/ empresas que integravam a amostra. Estes primeiros contactos iniciaram-

se em Outubro de 2006, como objectivo recolher um conjunto de dados acerca das organizações/ 

empresas, formalizando-se através de uma ficha de contacto. 

 

Devido a épocas festivas e de transacção como, por exemplo, o Natal e o Carnaval, ou o balanço 

final anual realizado pelas empresas, o tempo de aplicação excedeu as previsões inicialmente 

estabelecidas. A realização das entrevistas estruturadas foi presencial, no entanto, por dificuldades 

de agenda por parte de algumas empresas, foram administrados directamente alguns questionários, 

via e-mail, correio ou fax (20 no total de 393 questionários realizados).  

 

 

3.2.3. Inserção e tratamento da informação 

 

A elaboração do questionário em formato de leitura óptica implicou que a equipa técnica do projecto 

frequentasse formação específica para proceder à concepção deste questionário. Posteriormente, 

as respostas foram exportadas para uma Base de Dados em SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) onde foram então tratadas e analisadas.  
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Concluído o trabalho no terreno respectivo aos dois diagnósticos realizados procedeu-se à inserção 

dos dados. Foram construídas duas matrizes de dados, respeitando as codificações atribuídas a 

cada variável. No caso das questões abertas e semiabertas, uma vez feita a inventariação das 

respostas, foram efectuadas diversas (re)codificações, tarefa esta que se revelou um pouco 

complexa e morosa. Procedeu-se, igualmente, sempre que se justificava, à recodificação das 

variáveis que pressupõe uma agregação por aproximação, isto é, foram-se aglutinando as 

respostas até se conseguir obter um reduzido número de categorias com significado estatístico.   

 

Tendo presentes estas considerações, iniciou-se o tratamento dos nossos dados com análises de 

variáveis tratadas separadamente (análise univariada) para, de seguida, estabelecer relações entre 

duas (análise bivariada) ou mais variáveis (análise multivariada). As técnicas mais utilizadas no 

nosso cálculo foram, essencialmente, técnicas simples, dada a natureza das variáveis manipuladas: 

cruzamento de variáveis através da construção de tabelas de dupla entrada (tabelas de 

contingência), comparação (proporções, percentagens, taxas de variação), associação baseadas 

no Qui-Quadrado (V de Cramer), comparação de médias, entre outras técnicas estatísticas. Esta 

sequência da análise, que se processou no sentido de explorar dos dados mais simples para os 

mais complexos, constituiu não só um meio de aprofundar o nosso conhecimento, mas também de 

tornar consistentes e organizados os resultados obtidos (Blalock, 1979).  

 
 
 
3.3. Dinamização e envolvimento dos actores sociais  
 

Como referimos atrás, desde o momento da concepção deste projecto estava previsto tanto a 

devolução dos principais resultados obtidos com a realização dos diagnósticos, como o 

envolvimento dos grupos-alvo nas Acções MeIntegra previstas (cf. Relatório de Actividades 2007).  

 

3.3.1. Concepção do Website MeIntegra 

 

Logo que se iniciou o trabalho de campo, foi concebida uma página web com o objectivo de 

devolver aos actores os resultados obtidos no decorrer da investigação. Servindo como um 

instrumento de apresentação e de divulgação do projecto “Mercados e Estratégias de Inserção de 

Jovens Licenciados” e das suas acções, o website pretendeu fomentar um maior contacto entre os 

licenciados e o mercado de trabalho, designadamente através do desenvolvimento de algumas 

ferramentas disponíveis numa plataforma interactiva e dinâmica. Tendo por objectivo geral divulgar 

ofertas formativas e de emprego, o site possibilitou, igualmente, a colocação de anúncios de 

emprego. Esta ferramenta assumiu, também, como objectivo a constituição de uma plataforma entre 

empresas e licenciados, interagindo com os consultores para esclarecimento de dúvidas, pedidos de 

informação e colocação de questões relevantes por parte dos seus utilizadores. 

 

Por conseguinte, a estrutura a que obedeceu a concepção do website “MeIntegra” concretizou os 

seguintes objectivos específicos: i) desenvolvimento de acções promotoras de integração 
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profissional para os licenciados; ii) divulgação do potencial destes quadros junto das empresas; iii) 

divulgação das ofertas de formação profissional, a par da descrição da formação profissional e de 

programas e incentivos à contratação no âmbito da formação; iv) criação de um banco de emprego 

que permita, após o registo individual, a afixação gratuita de anúncios de oferta e/ou procura de 

emprego; v) promoção de um serviço de aconselhamento profissional, versando sobre os temas 

adjacentes à integração no mercado de trabalho, pretendendo facultar ao licenciado ferramentas 

para a construção da sua integração e percursos profissionais; vi) divulgação das principais notícias, 

acontecimentos e outros dados de interesse da actualidade respeitantes à temática; vii) promoção 

de um espaço de debate e troca de experiências, possibilitando uma maior interligação entre 

empregadores e licenciados; e viii) auxílio na inserção profissional e na contratação pela prestação 

de serviços especializados aos seus usuários.  

 

Na verdade, este instrumento permitiu uma maior aproximação das empresas à Universidade e, 

especialmente, uma maior abertura do tecido empresarial aos potenciais recursos humanos 

existentes na região. Além de úteis, os conteúdos apresentaram inovadores e exemplificadores de 

respostas adequadas às necessidades sentidas pelos licenciados e pelas empresas directamente 

envolvidas. Ilustrativo disso mesmo atente-se ao número de visitas do site desde que este foi aberto 

ao público (76 000 visitantes) e ao número de subscritores do website e da Newsletter (800). 

 

Ao estabelecer uma maior ligação entre a Universidade e o mercado de trabalho envolvente, 

esperou-se, também, um maior conhecimento dos grupos sociais directa e indirectamente 

envolvidos, nomeadamente, licenciados, empresas, mas também outros organismos vocacionados 

para a formação e o emprego, possibilitando a aprendizagem e melhoria contínuas.  

 

Em concreto, no que diz respeito aos licenciados à procura do 1º emprego, ou de novo emprego, e 

com o intuito de melhorar a sua inserção profissional, disponibilizou-se on-line uma série de 

informações acerca do mercado de trabalho, assim como um serviço de aconselhamento 

profissional relacionado com as técnicas de procura activa de emprego (e.g. elaboração do 

curriculum vitae e da carta para emprego, actuação na entrevista de selecção, criação do próprio 

emprego/ empresa). Pretendeu-se, assim, dotar os licenciados de ferramentas e/ou estratégias de 

inserção profissional, de modo a que estes estejam aptos para fazerem as melhores escolhas 

profissionais quer em função de um balanço de competências, quer de um melhor conhecimento 

dos requisitos do mercado de trabalho, quer, ainda, da procura de alternativas que podem passar, 

por exemplo, pelo empreendedorismo.  

 

Por sua vez, no contacto estabelecido com as empresas da região, a par do trabalho de consultoria 

realizado, foi-nos possível conhecer diferentes realidades sócio-organizacionais de sectores 

diferenciados de actividade (secundário, serviços, turismo e comércio), assim como, quando 

pertinente e/ou solicitado sugerir melhorias ao nível da contratação e da rentabilização dos recursos 

humanos qualificados.  
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Ao nível da concepção, procurou-se apresentar como boa prática um website com o objectivo de ser 

o mais acessível quanto possível para cidadãos com Necessidades Especiais. Nesse sentido, 

efectuaram-se testes regulares e exaustivos até se garantir a conformidade do modelo base de 

construção com todas as regras de acessibilidade, de todos os níveis de prioridade, baseadas no 

programa de acesso da UMIC.  

 
 

Gráfico 1 - Visitas ao website MeIntegra (Novembro de 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Administrador do website MeIntegra, 30 de Novembro de 2007 

 

No canto inferior direito da Homepage encontra-se um globo inclinado, com uma grelha sobreposta. 

Na sua superfície está recortado um buraco de fechadura. A afixação e utilização deste símbolo de 

Acessibilidade demonstra, unicamente, um esforço em aumentar a acessibilidade deste site em 

conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros Nº 97/99 sobre acessibilidade dos sítios 

da administração pública na Internet pelos cidadãos com necessidades especiais. 

  
 

Desde a apresentação publicação do website MeIntegra (25 de Janeiro de 2007), já consultaram o 

website cerca de 76 000 usuários, o que corresponde a número médio de vistas mensais de 7600 

usuários/ mês. De realçar que o número de usuário teve uma aumento progressivo, de certa 

maneira muito relacionada com a dinamização dos seus conteúdo, nomeadamente os espaços 

“Banco de Emprego”, “Notícias”, “Estratégias de Inserção”. Este aumento da navegação também 

esta muito relacionado com a publicitação das Acções MeIntegra: Newsletter, Sessões de Formação 

Avançada e workshops, Concurso “jovens com iniciativa”, Seminários, entre outros. 
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3.3.2. Sessões de Formação Avançada para Licenciados 

 
As sessões de formação avançada MeIntegra pretenderam ser um instrumento de facilitação da 

inserção no mercado de trabalho, traçando como meta uma maior adequação dos licenciados às 

necessidades e expectativas do mundo empresarial. O objectivo principal destas sessões foi dotar 

os licenciados de ferramentas e estratégias de inserção profissional.    

 

A sua concepção e desenvolvimento são apoiados em algumas conclusões retiradas do diagnóstico 

realizado junto dos licenciados da Universidade do Minho. A partir deste diagnóstico foi possível 

constatar que a formação contínua é muito valorizada e, na maior parte das vezes, é encarada 

como um instrumento complementar à área de formação científica (43%), promovendo uma 

valorização do currículo (42%), e a aquisição de competências profissionais (39%), tendo associada 

a valorização pessoal e profissional para 69% dos inquiridos.   

 

Seguindo a perspectiva das organizações/empresas constata-se que a frequência de formação 

complementar é valorizada e incentivada (para 90,4% das empresas), potenciando uma 

considerável melhoria no desempenho do trabalhador em dois sentidos. Por um lado, e ao nível das 

competências técnicas, a formação constitui uma mais-valia enquanto instrumento de progressão no 

trabalho/ carreira e, consequente, melhoria no desempenho (72,3%); por outro lado, a formação 

complementar poderá estar associada ao desenvolvimento das competências transversais (40% das 

empresas consideram que a frequência de formação complementar favorece uma maior autonomia 

no trabalho).  

 

Ainda de referir que, quer da parte dos licenciados, quer das empresas, notou-se uma significativa 

valorização das designadas competências transversais, entendendo-se estas como “conhecimentos, 

capacidades e atitudes que um indivíduo pode mobilizar para o desempenho de diferentes 

actividades profissionais”. A este propósito, constatou-se que os empresários/ dirigentes aquando 

da admissão de um quadro superior valorizam, em maior medida, as características pessoais 

(59,2%) seguindo-se as competências profissionais (46,4%), dando, ainda, particular ênfase à 

entrevista de selecção (45,8%). 

 

Tendo como principal público-alvo os jovens licenciados à procura do primeiro emprego ou 

desempregados, as sessões de formação avançada estiveram abertas à participação de todos os 

licenciados, independentemente da área científica ou do estabelecimento de ensino superior. 

Pretendeu-se, desta forma, promover uma maior integração de licenciados no mercado de trabalho, 

promovendo a partilha de conhecimentos.  

 

Neste contexto, as sessões de formação avançada foram direccionadas para o desenvolvimento 

competências específicas, estabelecendo-se três grupos temáticos: I) “Procura Activa de Emprego”; 

II) “Balanço de Competências”; III) “Empreendedorismo”. A concepção de cada um dos grupos 

temáticos pretendeu fornecer ao licenciado instrumentos de apoio à transição para vida activa, ou 
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seja, dotá-lo de ferramentas que lhe permitissem encetar a procura activa de emprego, através de 

um balanço de competências pessoais e profissionais ou até mesmo enveredar pela criação do seu 

próprio emprego/ empresa. Isto prendeu-se com a própria definição de Sessões de Formação 

Avançada, considerando-as um espaço de aprendizagem a nível prático e, sobretudo, um meio de 

promoção de uma melhor interacção com o mercado de trabalho, contando com o auxílio de 

ferramentas tanto práticas e reconhecidas como eficazes.  

 

As sessões de formação avançada de “Procura Activa de Emprego” pretenderam apoiar os 

licenciados nos primeiros passos rumo à integração profissional, fornecendo-lhes um conjunto de 

ferramentas que favorecessem a sua percepção e interacção com o mercado, contextualizando a 

procura de emprego num contexto de pró-actividade.  

 

Ao nível dos conteúdos, este grupo formativo pretendeu dotar o(s) formando(s) de competências e 

atitudes empreendedoras face à procura de emprego. Ao promover a identificação e valorização de 

competências pessoais e profissionais, os conteúdos explanados permitiram o desenvolvimento de 

capacidades de adaptação aos diferentes contextos de procura de emprego. Traçou-se como um 

dos principais objectivos que no final de cada sessão, cada formando teria de ser capaz de elaborar 

um ‘plano de marketing pessoal’, ou seja, teria de ser capaz de elaborar a sua ‘estratégia de 

inserção’ no mercado de trabalho, rentabilizando tempos e desenvolvendo competências. Tal 

pressuposto, apoiado pelos conteúdos explorados, é materializado em várias acções, como a 

elaboração de cartões de visita e de anúncios de procura de emprego, entre outras.  

 

Como o próprio nome indica, o grupo formativo dedicado ao ‘Balanço de Competências’ pretendeu 

desenvolver a capacidade de articulação entre as competências técnicas e as competências 

pessoais, sociais e relacionais. Com base nas necessidades formativas identificadas pelos 

licenciados, pretendeu-se atingir o objectivo inicialmente traçado: identificar e desenvolver 

competências, com a finalidade de dotar o(s) formando(s) de instrumentos que lhe permitissem 

adequar as suas competências pessoais com exigidas pelo mercado de trabalho.  

 

As actividades desenvolvidas ao longo das sessões formativas foram materializadas de forma mais 

‘teatral’. Durante todo o processo privilegiaram-se as dinâmicas de grupo, seguindo uma lógica de 

constituição e rentabilização do trabalho em equipa, os conteúdos ganham forma através de jogos e 

representações. Como tal, o output desta sessão revelou a existência de um trabalho em equipa, 

mas sobretudo, dedicou especial enfoque ao desenvolvimento de competências orientadas para o 

mercado de trabalho.  

 

Com o intuito de fornecer planos de apoio à integração profissional, criou-se um terceiro grupo 

formativo dedicado à temática do “Empreendedorismo”. Ao focar aspectos inerentes à criação de 

um negócio/ empresa, através da elaboração de um plano de negócio, este grupo temático teve 
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como objectivo principal a motivar o(s) formando(s) para o empreendedorismo, desenvolvendo 

conteúdos em torno das características/ perfil do empreendedor.  

 

Convidamos vários especialistas sobre a temática e os conteúdos programáticos destas sessões 

incidiram em torno de algumas questões essenciais tais como: i) definição do conceito de 

Empreendedor, ii) o funcionamento dos spin-off’s académicos, iii) as potencialidades das 

incubadoras de empresas, iv) o processo de criação de empresas, entre outros.   

 

Um dos principais objectivos deste grupo formativo passou pela promoção da temática do 

Empreendedorismo e pelo incentivo à actividade empreendedora. Assim, o output deste grupo 

formativo revelou uma grande articulação entre os conteúdos desenvolvidos e a materialização dos 

mesmos, através da elaboração de um plano de negócios. Isto é, estimulado(s) pela criatividade e 

iniciativa, cada formando elaborou o seu próprio plano de negócios e fez uma previsão de 

viabilidade.  

 

Nas sessões de formação tivemos uma adesão de 73 participantes num total de 87 inscrições. De 

realçar que as sessões dos grupos temáticos “Procura Activa de Emprego” e “Empreendedorismo” 

tiveram reposição, pois a procura foi muito significativa, o que obrigou. Mesmo assim, a oferta não 

foi compatível com a procura, pois equipa técnica do projecto continuou a ser contacta, inúmeras 

vezes, por licenciados que pretendiam frequentar estas acções. 

 
 

3.3.3. Workshops para Empresas 
 

 

A realização de Workshops destinados às organizações/ empresas da região Norte foi assumida, 

desde o início, como um instrumento valioso de recolha de informação pertinente, pela oportunidade 

de debate informal e esclarecimento que cria. Com o intuito de aproximar, cada vez mais, a 

Universidade do meio empresarial envolvente, assim como de rentabilizar as potencialidades dos 

quadros superiores, estes Workshops pretenderam de uma forma geral, dar resposta a algumas 

questões apresentadas pelos empregadores/ empresas, tais como: Que vantagens posso ter com a 

contratação de quadros superiores? Como encontro o licenciado com o perfil adequado para 

determinada função? Como gerir culturas e transforma-las em potencial de inovação? Que 

incentivos existem para a contratação de licenciados? 

 

Assim, de acordo com esta metodologia organizou-se um ciclo de Workshops subordinados ao tema 

“Qualificações Superiores para as Organizações de Hoje e do Amanhã” sugerido pelos empresários/ 

dirigentes de empresas da região Norte  que integraram a amostra das empresas estudadas. Esse 

ciclo de Workshops concebeu-se estruturou-se em torno de quatro temáticas: i) gestão de 

competências de nível académico numa organização; ii) gestão de culturas dentro de uma 

organização; iii) modalidades de integração de licenciados numa organização; e ainda, iv) avaliação 

de desempenho: instrumento de gestão de carreiras e melhoria contínua. 
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Neste contexto específico, este ciclo de workshops prosseguiram os seguintes objectivos gerais: i) 

desenvolver aptidões que permitissem, através de novas abordagens didácticas e metodológicas, 

rentabilizar as potencialidades dos licenciados; e ii) conferir, numa óptica de formação avançada 

competências que lhe permitissem maximizar as vantagens associadas à integração de licenciados 

na organização/ empresa. Participação neste ciclo de workshops 57 empresários/ dirigentes de 

empresas, número significativo da elevada performance registada ao nível das relações entre os 

vários actores sociais. Para além disso, o facto de serem oriundos de empresas/ organizações que 

apresentavam características bastante heterogéneas quer ao nível da dimensão, quer ao nível do 

sector de actividade, representou uma mais-valia ao nível do debate e da troca de experiências.  

 

O primeiro workshop do ciclo de workshops MeIntegra versou sob a temática da “Gestão de 

competências de nível académico numa organização”. Pretendeu-se que cada participante 

(empresário/ dirigente) nesta sessão soubesse de uma forma geral: identificar as competências 

necessárias para a sua organização e quais as licenciaturas que as desenvolvem; avaliar as 

competências técnicas, pessoais e sociais de um candidato a emprego; articular as competências 

de diferentes profissionais em equipas multidisciplinares que constituam uma mais-valia para a 

organização; criar indicadores que permitam avaliar os resultados, entre outras.  

 

O segundo Workshop foi dedicado à “Gestão de culturas dentro de uma organização” e reflectiu 

sobre a identificação das diferentes culturas e subculturas profissionais nas organizações e 

sobretudo, na capacidade de cada organização em gerar mecanismos de gestão e de comunicação 

que ajudem a extrair o potencial positivo das diferenças profissionais, minimizando os riscos de 

disfunção.  

 

Com o intuito de facilitar a inserção dos jovens licenciados nas empresas, organizou-se um terceiro 

Workshop intitulado “Modalidades de integração de licenciados numa organização”. Com esta acção 

pretendeu-se dar a conhecer os diferentes meios de recrutamento de licenciados; a adequação 

da(s) licenciatura(s) às necessidades da organização;  os diferentes regimes de colaboração e as 

respectivas vantagens e desvantagens; e por fim, os apoios e incentivos à contratação de quadros 

superiores.  

 

Para finalizar, organizou-se o último Workshosp sobre “Avaliação de Desempenho” em que foi 

possível dar a conhecer aos participantes (empresários e gestores) a importância da avaliação do 

desempenho enquanto ferramenta de gestão de carreira e de melhoria contínua dos desempenhos 

individuais e organizacionais. 
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II. Parte 

Diagnóstico aos Jovens Licenciados  

 

 

Nesta parte, serão apresentados os aspectos centrais do diagnóstico realizado aos jovens 

licenciados. Apresenta-se uma breve caracterização da composição social dos jovens licenciados e 

do seu percurso académico. Interessa-nos apreender, simultaneamente, os constrangimentos 

sociais - lógica de reprodução social, estrutura e funcionamento do sistema de ensino superior e 

mercado de trabalho - e as suas trajectórias de inserção profissional, em particular a mobilização de 

recursos de cariz diversificado (e.g., académicos, interpessoais, sociais).  

 

Da análise do diagnóstico, poder-se-á argumentar que, de um modo geral, apesar de a inserção 

profissional dos licenciados se apresentar globalmente positiva, são inquestionáveis as 

recomposições em curso nas modalidades de acesso ao emprego e de recrutamento e a natureza e 

tipo de trabalho disponibilizado. Com efeito, a posse do diploma pode ter impactos no trabalho e 

emprego de muitas maneiras: facilitar a transição para o mercado de trabalho, abrir oportunidades 

de emprego, potenciar competências-chave inovadoras, contribuir para a aprendizagem ao longo da 

vida, aumentar das possibilidades de integrar a mobilidade internacional, entre outras. Porém, 

também se (pré)anunciam outras tendências que se prendem com o alargamento do período do 

“desemprego de inserção” e a precariedade da relação de trabalho e emprego. 

 

Nesta análise global – e sem prejuízo de interpretações futuras mais finas – confirmam-se as 

principais tendências das trajectórias de inserção profissional dos licenciados no quadro das 

investigações já realizadas em contexto nacional (cf. Gonçalves et al, 2002; Alves, 2007; Marques, 

2006) e internacional (cf. Enders, 2006; Teichler, 2007). Os resultados mostram como a transição 

dos jovens licenciados para o mercado de trabalho, a obtenção do emprego/ trabalho e os 

desempenhos profissionais variam em função quer das origens sociais e escolhas escolares, quer 

dos impactos das experiências durante o percurso académico e as competências adquiridas, em 

concreto das actividades extracurriculares e do estágio, quer, ainda, da envolvente regional e 

dinâmicas de emprego. A tese da não linearidade e homogeneidade das trajectórias de inserção 

profissional encontra sustentabilidade empírica dada as diferenças substantivas nas relações entre 

o diploma e o subsequente emprego na sociedade globalizada.   
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1. Perfil sociográfico dos licenciados  

 

1.1. Composição etária e sexual  

 

 A exploração da informação de natureza sociográfica do diagnóstico realizado aos jovens 

licenciados no ano lectivo de 2004/05 pela Universidade do Minho confirma que se está perante 

uma população jovem (cf. Gráfico 1). Com uma idade média a rondar os 25 anos, sendo que 22,5% 

dos entrevistados apresentam idades iguais ou superiores a 26 anos e apenas 6% têm 30 ou mais 

anos. O leque de idades varia entre um mínimo de 21 anos e um máximo de 43 anos, tendo-se 

registado um significativo desvio-padrão (3,092). 

 
 
 

Gráfico 2 – Distribuição etárias dos licenciados  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

No cruzamento da idade com as fileiras científicas e o sexo, constata-se uma associação 

significativa, sendo que tendencialmente são mais os jovens com idades superiores a 25 anos do 

sexo masculino e provenientes das licenciaturas da área das tecnologias e das engenharia (cf. 

Quadro 8)23. Em contrapartida, nas licenciaturas de Arqueologia, Economia, Geografia e 

Planeamento e Línguas Estrangeiras Aplicadas verificam-se médias etárias e níveis de dispersão 

mais baixos.  

 

 

 

                                                 
23À excepção da licenciatura de História – Ramos Científico que apresenta uma idade média superior, assim como a 
Engenharia Civil se caracteriza por uma média etária baixa. 

N 453 
Mínimo 21 
Máximo 43 

Média 25,36 
Mediana 24,00 
Moda 24 
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Quadro 8 – Idade média dos licenciados por curso (%) 
 

Curso Média N Desvio-padrão 

Administração Pública 28,45 11 4,9 

Arqueologia 23,25 8 1,7 

Comunicação Social 24,96 28 3,0 

Economia 24,00 25 1,7 

Engenharia Biológica 25,80 25 2,4 

Engenharia Civil 24,89 36 1,9 

Engenharia de Materiais 29,20 5 5,4 

Engenharia de Polímeros 25,57 14 3,9 

Engenharia de Sistemas e Informática 26,11 36 2,1 

Engenharia e Gestão Industrial 26,92 12 3, 9 

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 26,00 12 2,0 

Engenharia Mecânica 26,00 20 2,3 

Engenharias Têxtil e de Vestuário 27,63 13 6,2 

Geografia e Planeamento 24,00 24 1,7 

Gestão 24,96 23 2,6 

História - Ramo Científico 27,75 4 8,9 

Informática de Gestão 26,08 25 2,5 

Línguas Estrangeiras Aplicadas 23,30 20 1,2 

Negócios Internacionais 24,33 3 0,6 

Psicologia 24,77 39 2,2 

Relações Internacionais 25,86 37 4,1 

Sociologia 24,73 33 2,4 

Total 25,36 453 3,1 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

 

Em relação ao sexo dos entrevistados, observa-se que 57% dos entrevistados são do sexo 

feminino, sendo que se verifica uma clara segregação por fileira científica: 77,3% são licenciadas da 

fileira das “Humanidades e Ciências Sociais”, contra 68,3% licenciados oriundos das “Tecnologia e 

Engenharia” (cf. Gráfico 3). Portanto, confirma-se a tendência da presença maioritária das mulheres 

no contexto universitário em termos gerais, assim como se verifica que persiste uma distribuição 

desigual segundo as licenciaturas. 
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Gráfico 3 – Distribuição dos licenciados por sexo e fileira científica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Com efeito, para a explicação da presença desigual das mulheres na entrada e na saída do sistema 

de ensino superior são mormente convocadas duas perspectivas teóricas relativamente distintas. A 

perspectiva culturalista ao destacar os efeitos mais eficazes de uma socialização próxima da cultura 

escolar junto dos jovens do sexo feminino responderá pelos melhores resultados escolares. O 

predomínio de estereótipos de género, ancorados num processo de “naturalização” dos papéis 

sexuais (Bourdieu, 1999), contribuiu para aprofundar a presença diversificada e desigualmente 

valorizada dos percursos escolares em função dos sexos. A este propósito, alguns autores avançam 

com o argumento do “duplo efeito de discriminação sexual” (Cruz e Cruzeiro, 1995), ou o das “más 

escolhas” (Grácio, 1997) das mulheres quer pelo facto das suas opções se centrarem em cursos de 

índole literária e humanista, quer pela maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho e de 

ocuparem profissões com menor poder e prestígio social.  
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Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

Por outro lado, o enfoque das teorias do mercado de trabalho, em particular as teorias neo-clássica 

e da segmentação permitem explicar, embora a partir de pressupostos teóricos diferentes, a maior 

predisposição em idades mais precoces por parte dos rapazes de emancipação face ao agregado 

familiar de origem, bem como o facto de certas actividades exercerem maior atracção junto dos 

jovens do sexo masculino, contribuindo, igualmente, para a saída precoce do ensino regular (com 

apenas a escolaridade obrigatória) e a inserção precoce na vida activa. Importa ter presente que 

Portugal apresenta, em relação à média europeia, a maior taxa de saída precoce da escola nas 

faixas etárias dos 18 aos 25 anos: 38,6%, contra 14,9% da Europa dos 25 (OCDE, 2005). 

 

Mesmo assim, não se pode ignorar que as mulheres se encontram também, e já, nas áreas das 

”Tecnologias e Engenharias”, ultrapassando os 30% do total da população licenciada, sendo que 

Quadro 9- Distribuição sexual dos licenciados por curso (%) 

45,5 54,5 

50,0 50,0 

6,7 93,3 

32,0 68,0 

44,0 56,0 

62,9 37,1 

40,0 60,0 

46,7 53,3 

88,9 11,1 

78,6 21,4 

100,0 ,0

100,0 ,0

28,6 71,4 

37,5 62,5 

39,1 60,9 

25,0 75,0 

65,2 34,8 

,0 100,0 

25,0 75,0 

10,3 89,7 

32,4 67,6 

12,1 87,9 

195 261 

42,8 57,2 

N 

Administração Pública

Arqueologia

Comunicação Social

Economia

Engenharia Biológica

Engenharia Civil

Engenharia de Materiais

Engenharia de Polímeros

Engenharia de Sistemas e Informática 

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 

Engenharia Mecânica

Engenharias Têxtil e de Vestuário

Geografia e Planeamento

Gestão

História - Ramo Científico

Informática de Gestão

Línguas Estrangeiras Aplicadas

Negócios Internacionais

Psicologia

Relações Internacionais

Sociologia

Total

Masculino Feminino

Sexo 
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algumas das engenharias apresentam elevadas taxas de feminização: Engenharias de Vestuário, 

Têxtil, Biológica, Materiais e Polímeros.  

 

 

1.2. Estatuto conjugal 

 

Considerando, por sua vez, o estado civil dos jovens pode confirmar-se a presença esmagadora dos 

solteiros (90,4%), sendo residual a expressão de jovens casados ou a viverem em união de facto 

(7,2% e 2%, respectivamente) (cf. Gráfico 4).  

 
 

Gráfico 4 – Estatuto conjugal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Tendo presente a idade média dos mesmos que, como vimos se localiza nos 25 anos, estes 

resultados permitem reforçar a tese do adiamento da constituição de uma família independente da 

família de origem como traço comum aos jovens em início da sua vida profissional.  

 

As transformações das últimas décadas nos sistemas educativo e produtivo alteraram as práticas e 

os referenciais associados aos processos de “entrada na vida adulta” (Galland, 1984, 1996b, 1997) 

ou de inserção profissional dos jovens, em particular dos licenciados24. O tempo de duração destes 

processos torna-se, em si mesmo, um factor estruturante da inserção profissional, marcada pela 

diversidade de situações e pela transformação das representações tradicionais de emprego e de 

                                                 
24 Apesar de a expressão “entrada na vida adulta”, inicialmente proposta em 1984 por Galland, pretender ser mais 
abrangente do que a de inserção profissional - que, na opinião do autor, estaria limitada ao “domínio profissional” e aos 
jovens que tinham dificuldades de entrar no mercado de trabalho (Galland, 1996b: 45) - elas são utilizadas como equivalentes 
ao longo deste estudo. 
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trabalho. Assim, assiste-se a fenómenos de extensão no tempo dos estudos, assim como das 

posições intermédias e precárias até se conseguir obter uma posição estabilizada no domínio da 

vida profissional e familiar/privada. Os tempos sociais prolongam-se sejam nos processos de 

transição para o mundo de trabalho, sejam na antecâmara da emancipação residencial e da 

formação de novas famílias. 

 

 

1.3. Selectividade social no acesso ao ensino superior 

 

Um dos objectivos que integram o Programa Operacional do Potencial Humano (QREN 2007-2013) 

do actual quadro comunitário apresentado pelo governo consiste justamente no “alargamento da 

base social dos estudantes do ensino superior”, prevendo mecanismos de apoio à mobilidade 

nacional e internacional para os escalões sócio-económicos com menores recursos. Com efeito, a 

selectividade do sistema de ensino superior em função da origem social das famílias dos jovens 

candidatos apresenta-se uma tendência persistente ao longo das últimas décadas. È certo que esta 

tendência para a selectividade social, de resto corroborada por inúmeras investigações realizadas 

(cf. Casanova, 1993; Balsa, 1997; Fernandes, 2001; Almeida et al. 2002; Estanque e Nunes, 2003; 

N. Alves, 2005; Marques, 2006) tem vindo a ser acompanhada, embora de forma ainda débil, por 

um processo de progressivo alargamento da base social de recrutamento, com o acesso de jovens 

provenientes de agregados familiares com níveis de qualificação escolar e profissional relativamente 

baixos (cf. Gráfico 5). Porém, mesmo assim, é ainda manifestamente insuficiente e, em certas 

licenciaturas científicas, como, por exemplo, medicina, direito, arquitectura, assiste-se à manutenção 

de uma tendência pesada para a sobrerreprestação de estudantes provenientes de famílias com 

elevados recursos educativos e económicos.  

 

Nesse sentido, a proposta de análise do fenómeno da selectividade passa pela mobilização das 

variáveis relativas ao nível de escolaridade e ao grupo sócio-profissional da família de origem. Estas 

variáveis indicam-nos, grosso modo, os principais eixos estruturadores do espaço das 

desigualdades sociais. Certamente que outras dimensões e indicadores, como, por exemplo, os 

motivos de acesso ao ensino superior, razões de escolha da licenciatura, actividades 

extracurriculares e a experiência de estágio, intervêm na definição de agente social, das suas 

disposições e orientações, sendo igualmente importantes nas opções e desempenhos futuros dos 

jovens licenciados. Mais adiante termos oportunidade de aprofundar estes últimos aspectos relativos 

ao percurso académico.  

 

Assim, observa-se que os jovens cujas famílias de origem detêm a licenciatura representam valores 

relativamente residuais no conjunto: pai (8%), mãe (11%); com excepção para os 

cônjuges/companheiros, cuja maioria, pelo contrário, detém o ensino superior (60%). Por sua vez, 

mais de 40% dos pais dos jovens licenciados possuem apenas 4 anos de escolaridade (1º Ciclo do 

Ensino Básico). 
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Gráfico 5 – Nível de ensino dos pais e do cônjuge/companheiro 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

O capital escolar da família de origem dos jovens licenciados não apresenta uma distribuição 

significativa em função dos cursos e das fileiras científicas. Na verdade, o que se verifica é que o pai 

com o nível de habilitação superior a 12 anos de escolaridade, incluindo-se as situações de 

bacharelato, licenciatura, pós-graduação e mestrado ou doutoramento, está ligeiramente mais 

representado na fileira das “Tecnologias e Engenharias”, por contraponto à fileira das “Humanidades 

e Ciências Sociais”. Já no caso da mãe dos jovens, verifica-se que as proporções obtidas são quase 

idênticas. O que importa referir também é o facto de a mãe apresentar, em termos gerais, um nível 

de escolaridade superior quando comparada ao pai. Na verdade, esta tendência tem vindo a 

assumir alguns contornos de visibilidade social, apesar de se afigurar ainda como um movimento 

relativamente residual. Pode aceitar-se a ideia da importância do incentivo e do investimento 

escolares (ou a sua ausência) que, junto dos filhos, estas detêm quotidianamente. De resto, esta 

tese tem vindo a ganhar alguma relevância em investigações recentes, como nos dá conta, por 

exemplo, a investigação dos autores canadianos sobre a inserção profissional dos jovens (Crysdale, 

King e Mandell, 1999). 

 

Apesar de o número de jovens entrevistados casados ou a viverem em união de facto ser 

relativamente residual no conjunto dos licenciados da nossa amostra, como vimos, ao nível desta 

geração que forma famílias cujo agregado apresenta um nível de qualificação superior, será 
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expectável projectar mudanças ao nível das várias dimensões do social, designadamente 

educacional e profissional. Porém, mesmo assim, importa não ignorar a proporção relativamente 

baixa, quando comparada com a União Europeia, de jovens que acedem à universidade e que 

concluem uma licenciatura. Segundo fontes estatísticas europeias, em 2005, Portugal apenas 

registava 10,9% da população dos 15 aos 64 anos com habilitações elevadas, enquanto que a 

média Europeia dos 25 Estados-Membros é de 19,9% (Eurostat, 2006). 

 

Na verdade, mais uma vez se confirma a selectividade a que os jovens de agregados familiares 

menos escolarizados são objecto ao longo da sua trajectória formativa., Além de mais de 40% dos 

pais dos jovens licenciados possuírem 4 anos de escolaridade como vimos, estes desempenham 

actividades profissionais qualificadas ou pouco qualificadas25, fundamentalmente no sector 

secundário e terciário.  

 

O recurso à profissão26 é indispensável para caracterizarmos o capital económico disponível, apesar 

das dificuldades que se lhe reconhecem e dos limites associados. Tratando-se de informação 

primária baseada nas declarações dos entrevistados, o accionamento de estereótipos sociais, de 

recursos cognitivos e de auto-representações de identidade, mesmo que inconscientemente, dá-nos 

conta de um trabalho de construção simbólico-ideológica que envolve a questão da profissão. Além 

da necessária análise crítica, é aconselhável a utilização combinada de outros indicadores que 

permitam uma aproximação ao capital económico das famílias de origem.  

 

Optámos, mesmo assim, por utilizar a nomenclatura dos grupos socioprofissionais (CNP) para a 

identificação das profissões principais exercidas pelos pais. Estes grupos combinam vários aspectos 

na sua constituição. Para além do nível de escolaridade e da profissão declarada estão incluídos os 

aspectos referentes à situação na profissão, à dimensão da empresa ou organização, à 

especialidade profissional e qualificação e ao sector de actividade a que se pertence.  

 

Olhando para a nossa amostra, pode verificar-se que quase um quarto dos entrevistados é oriundo 

de famílias cuja profissão principal do pai se localiza no grupo do “Pessoal dos serviços e 

vendedores” (24%). Em seguida, o grupo profissional mais expressivo é composto por “Operários, 

Artífices e Trabalhadores Similares” (16%), ou seja, trabalhadores de produção das indústrias, 

principalmente artesãos (mecânicos, electricistas), operários de construção civil e da indústria têxtil, 

e, por fim, “Quadros superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores das 

Empresas” (12%). Os grupos profissionais mais expressivos para as mães dos entrevistados são o 

dos “Técnicos e Profissionais de nível intermédio” (21%), do “Pessoal dos Serviços e Vendedores” 

(16%) e “Operários, Artífices e Trabalhadores Similares” (9%). No que diz respeito às profissões dos 

respectivos cônjuges/ companheiros, as mais significativas integram-se nos “Técnicos e 

                                                 
25 Correspondem, na sua generalidade, aos níveis I a III da formação no quadro da União Europeia. 
26 O debate sobre o conceito de profissões no espaço teórico da disciplina e o levantamento das utilizações diferenciadas do 
vocábulo pelos actores sociais no quotidiano têm estado presentes em muitos autores (cf. Lima, Dores e Costa, 1991; Lucas 
e Dubar, 1994; M. L. Rodrigues, 1997).  
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Profissionais de nível intermédio” (35%), “Especialistas das profissões intelectuais e científicas” 

(29%) e “Pessoal dos Serviços e Vendedores” (13%).  

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos grupos profissionais dos pais e do cônjuge/ companheiro 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Continuando nesta tecedura para que as profissões nos remetem, podemos aprofundar ainda mais 

estas informações, integrando a referência das situações na profissão do pai e da mãe dos jovens 

da nossa amostra. Estas definem-se como uma relação de dependência ou independência de um 

indivíduo activo, no exercício da profissão. De um modo geral, a condição que tende a caracterizar a 

família de origem dos licenciados é a de assalariada. Para o chefe de família, registamos os 

seguintes valores para a situação de trabalhador por conta de outrem (39%) e trabalhador por conta 

própria, ou seja, profissional liberal (14%). Contudo, não nos podemos esquecer da relação inversa 

entre o capital escolar e a situação designada de empresário27 e profissional liberal, com excepção 

dos que possuem um diploma do ensino superior, por parte dos progenitores. De um modo geral, 

estes valores convergem com os dos estudos já realizados em Portugal, quanto à subsistência das 

origens sociais assalariadas (mesmo do operariado) dos pequenos empresários (Cardoso et al., 

                                                 
27 Sabemos, todavia, que é pertinente a distinção entre patrões e pequenos empresários em função do número de 
trabalhadores, quer do ponto de vista teórico (dada a preponderância de pequenas e médias empresas), quer do ponto de 
vista do significado social atribuído a essas posições. 
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1990; Estanque e Mendes, 1997). Na situação de reformados, estão 22% dos pais dos jovens 

entrevistados. 

 

 

Gráfico 7 – situação/ condição na profissão dos pais e do cônjuge/ companheiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 
 

À excepção da condição na profissão de “doméstica” (22,2%), de reformada (15%) e/ou “sem 

actividade profissional” (2%) junto das mães dos entrevistados, são sobretudo as relações de 

dependência que caracterizam a situação profissional da mãe (35%). Esta relação assalarial é mais 

importante no que toca aos cônjuges/ companheiros dos entrevistados (57%). 

 

Esta composição profissional de ambos os progenitores e do cônjuge/ companheiro permite ilustrar 

algumas das tendências que caracterizam a sociedade portuguesa actual. Para além de se manter 

como grupo socioprofissional dominante, a classe de operariado confronta-se, desde finais dos anos 

setenta, com outros grupos em ascensão, designadamente quadros e especialistas superiores e 

intermédios e profissionais ligados às áreas científicas e intelectuais. Esta ascensão de actividades 

terciárias acompanha-se, igualmente, pela diminuição progressiva de actividades ligadas à 

agricultura. 

 

Ao mesmo tempo, assume contornos sociais de uma importância crescente a vivência declarada de 

situações de desemprego. Tanto a mãe, mas sobretudo o cônjuge/ companheiro(a) apresentam 

valores relativamente significativos de desemprego: 8% e 12%, respectivamente, valores estes 

significativamente acima da média de desemprego nacional (7,2%) (INE, 2º T, 2005). 
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1.4. Mobilidade intra-distrital 

 

A importância da região no recrutamento dos licenciados da Universidade do Minho é visível na 

nossa amostra, já que a maioria é proveniente da região Norte do país (87%), mais especificamente 

dos distritos de Braga (56%), Porto (19%) e de Aveiro (4%). Na verdade, o que se verifica é que a 

mobilidade intra-distrital constitui praticamente a regra no que diz respeito à caracterização da 

origem residencial dos candidatos à UM (cf. Gráfico 8).  

 

 
 

Gráfico 8 – Distribuição dos licenciados por concelho de residência (Distrito) 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

A imposição da Universidade do Minho nesta região tem vindo a ser consolidada ao longo dos seus 

mais de 30 anos de existência, sendo que o seu prestígio e a qualidade das ofertas formativas 

constituem motivos relevantes na sua escolha por parte dos candidatos, como veremos mais 

adiante. Esta importância geográfica assumida pela UM, também se revela ao nível das outras 

universidades no país, mesmo as que se localizam na capital, como é o caso da Universidade de 

Lisboa. Segundo o estudo conduzido por Natália Alves (2005: 28), a área geográfica de 

recrutamento dos licenciados pela Universidade de Lisboa circunscreve-se ao distrito de Lisboa e 

aos distritos limítrofes de Santarém e de Setúbal.  

 

Assim, uma das características mais relevantes destes licenciados de ambos os sexos consiste na 

sua fraca mobilidade geográfica. Com efeito, mais de metade dos entrevistados reside no distrito de 

Braga não só enquanto estudantes como também após a conclusão da sua licenciatura. Ou seja, as 

trajectórias de inserção tendem a se caracterizar por experiências de estágio e/ou de primeiro 

emprego próximas da sua residência. Esta é, de resto, uma das características comuns que têm 

acompanhado a evolução da procura do Ensino Superior, ou seja, a fraca mobilidade a nível 
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nacional dos candidatos. Este aspecto não é, contudo, totalmente despiciendo se considerarmos 

que, após a conclusão dos estudos, a procura do estágio curricular ou profissional, ou, ainda, do 1º 

emprego tende a se circunscrever ao distrito de residência dos licenciados. Daí que seja necessário 

convocar a região de origem e do seu nível de desenvolvimento económico para explicar, em certa 

medida, os desiguais padrões de transição para o mercado de trabalho. 

 

 

2. Percurso académico 

 

Neste ponto procedemos à análise do percurso académico dos licenciados da Universidade do 

Minho, em particular das motivações que presidiram à escolha do curso e satisfação do mesmo. 

Assim, serão mobilizados conceitos já testados e outros mais específicos estrategicamente 

combinados como, por exemplo, a disposição motivacional no acesso ao curso (“vocações”), o 

capital escolar (“excelência” escolar), a avaliação dos currículos das respectivas licenciaturas e a 

predisposição para investir nos estudos pós-universitários. 

 

 

2.1. Estrutura motivacional no acesso ao ensino superior  

 

É inquestionável que o nível educativo alcançado e a especialidade de estudos seguida pelo jovem 

constituem uma das condições importantes na explicação dos processos de inserção profissional. 

Sabemos que o diploma do ensino superior tem sido considerado como uma das garantias no 

acesso ao emprego por comparação aos jovens com menores níveis de escolaridade. Tanto a 

posse de um diploma como a classificação final da licenciatura influenciam o acesso e a “qualidade” 

do emprego. 

 

Apesar do condicionamento prévio que estrutura o recrutamento dos candidatos ao ensino superior 

com base nas ofertas formativas e respectivos numerus clausus, a ordenação das opções de 

entrada para o curso é particularmente relevante no entendimento da estrutura das motivações 

destinada à concepção do projecto profissional futuro. A opção, em primeiro lugar, para o curso 

pretendido exprime uma certa consistência da motivação na sua frequência. Regista-se uma 

percentagem elevada dos entrevistados que declararam a escolha do curso finalizado em primeira 

opção: 71%. A ideia de se estar perante uma satisfação das expectativas na procura do ensino 

superior parece encontrar consistência, em particular nas licenciaturas que integram a fileira 

científica das “Humanidades e Ciências Sociais” (e.g., Economia, Comunicação Social, Arqueologia, 

Línguas Estrangeiras Aplicadas e Psicologia). 
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Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,384; p=0,000). 

 
 

O cruzamento da ordem de opção com a variável sexo dos licenciados da nossa amostra fornece-

nos, igualmente, informações adicionais. Apesar e não haver uma associação significativa do ponto 

de vista estatístico entre a ordem de opção e o sexo dos licenciados, pode verificar-se que são 

proporcionalmente mais as mulheres que escolheram o curso em 1ª opção, embora haja um 

comportamento inverso no que diz respeito à sua distribuição por licenciatura. Na verdade, regista-

se uma tendência para a não escolha em 1º opção do curso por parte de algumas das licenciadas 

de Engenharia Biológica, Engenharias Têxtil e de Vestuário e Geografia e Planeamento.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 10 - 1º Opção pelo curso por fileira científica 

189 64

74,7 25,3

134 67

66,7 33,3

323 131

71,1 28,9

N 

% 

N 

% 

N 

% 

Humanidades e Ciências Sociais 

Tecnologias e Engenharias 

Fileira científica

Total 

Sim Não 

1ª Opção pelo curso
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Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

A progressiva opção por outros cursos sugere-nos a necessidade de as universidades reverem 

algumas das consequências de eventuais “escolhas” alheias a uma certa “vocação” ou de 

desajustamentos motivacionais por parte das jovens candidatas. Neste caso, parte da explicação 

pode ser procurada nos efeitos do prolongamento de estudos e da diversificação de fileiras de 

estudos que têm “conduzido” a um inegável aumento do número de mulheres no ensino superior. As 

consequências deste desajuste reflectem-se não só ao nível interno do sistema de ensino, em 

particular no que diz respeito ao menor desempenho curricular dos estudantes ou às elevadas taxas 

de abandono que se verificam no primeiro e segundo anos da licenciatura, ou, mesmo no insucesso 

académico. Aquele desajustamento também se reflecte ao nível do processo de transição para o 

mundo do trabalho, incluindo desempenhos e projectos profissionais debilitados, acompanhados de 

maior vulnerabilidade a que se encontram sujeitos nas relações de trabalho e emprego. 

 

 

Quadro 11 - 1ª Opção por curso (%) 

72,7 27,3

87,5 87,5

82,8 17,2

96,0 4,0

45,8 54,2

77,8 22,2

50,0 50,0

46,7 53,3

83,3 16,7

35,7 64,3

61,5 38,5

90,0 10,0

42,9 57,1

79,2 20,8

68,2 31,8

50,0 50,0

76,0 24,0

85,0 15,0

50,0 50,0

89,5 10,5

60,0 40,0

48,5 51,5

323 131 

71,1 28,9

N

Administração Pública

Arqueologia 

Comunicação Social

Economia

Engenharia Biológica

Engenharia Civil 

Engenharia de Materiais 

Engenharia de Polímeros

Engenharia de Sistemas e Informática 

Engenharia e Gestão Industrial

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 

Engenharia Mecânica

Engenharias Têxtil e de Vestuário 

Geografia e Planeamento

Gestão

História - Ramo Científico

Informática de Gestão

Línguas Estrangeiras Aplicadas

Negócios Internacionais

Psicologia

Relações Internacionais

Sociologia

Total

Sim Não 

1ª Opção
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Do que temos vindo a argumentar diríamos que, além desta transformação quantitativa do 

fenómeno de feminização do acesso ao ensino superior, é, sobretudo, a sua transformação 

qualitativa que nos chama a atenção, já que nos podemos deparar com realidades diferenciadas, se 

tivermos em conta duas conjecturas, ambas plausíveis.  

 

A primeira delas diz-nos que as licenciaturas até então arredadas da presença feminina são hoje 

cada vez mais preenchidas pelas mulheres. As razões desse comportamento podem advir das 

facilidades de acesso devido às relativas baixas médias de acesso no contexto de outras 

licenciaturas ou podem advir de serem licenciaturas com numerus clausus menos restritivos, ou, 

ainda, podem resultar de uma estratégia (in)consciente de não ficar fora do sistema universitário, 

“agarrando” todas as oportunidades para se conseguir um diploma28.  

 

A outra interpretação do fenómeno relaciona-se com o referido potencial desajustamento 

motivacional e com as dificuldades de projecção profissional destas jovens candidatas às 

respectivas licenciaturas. Esta entrada no ensino superior pode não corresponder sequencialmente 

às opções vocacionais assumidas ao longo da trajectória escolar anterior. Este aspecto assume 

particular relevância se considerarmos os principais motivos eleitos pelos licenciados quer em 

relação à sua decisão de ingresso no ensino superior, quer em relação à escolha do curso na 

Universidade do Minho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Não é por acaso que as representações de duas clivagens centradas na escolarização (analfabeto/escolarizado e ensino 
superior/sem ensino superior) sejam relativamente mais reforçadas pelas estudantes do que pelos seus colegas do sexo 
masculino (Casanova, 2000). 
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Gráfico 9 – Motivos que influenciaram o ingresso no Ensino Superior  

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Com efeito, considerando as respostas obtidas por ordem de importância atribuída aos três 

principais motivos que estão na base do ingresso no ensino superior, pode constatar os seguintes: 

realização pessoal (49%), qualificação para o exercício de uma profissão (17%) e oportunidade de 

crescimento pessoal e social (15%). 

 

Genericamente, os motivos invocados no acesso ao curso na UM balizam-se entre um conjunto de 

motivações que inclui a referência à localização geográfica (29%), prestígio da instituição/ curso 

(27%) e vocação pelo curso (16%). Portanto, a questão geográfica e o prestígio do curso e da 

instituição enquanto dimensões importantes de um valor simbólico do diploma sobrepõem-se à 

dimensão intrínseca da vocação manifesta pelo gosto das matérias leccionadas no curso.  
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Gráfico 10 – Razões que influenciaram a escolha do curso na UM 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

É ao nível da escolha específica do curso e da instituição que se encontram algumas associações 

significativas do ponto de vista do sexo e das fileiras científicas dos entrevistados. Embora 

relativamente ténues as diferenças dos motivos segundo o sexo, regista-se que, para elas, as 

questões de vocação e gosto pelas matérias leccionadas estão mais presentes, ao passo que, para 

eles, estão mais presentes as razões que se prendem com as saídas profissionais. Esta lógica 

relacionada com questões mais pragmáticas aquando da escolha de um curso e de uma licenciatura 

está também mais presente nos entrevistados da fileira científica das "Tecnologias e Engenharias". 
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Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
*(V=0,275; p= 0,021) 

 

 

De um modo geral, sabemos que as motivações que estruturam a procura do ensino superior 

apresentam diferenciações internas em função das representações do estabelecimento de ensino 

superior (as tais clivagens entre universitário, privado e público, implantação nacional e regional...) e 

das vias de escolarização nos posicionamentos e expectativas dos estudantes no momento da 

candidatura. Para todos os efeitos, quando se fala de motivação escolar, esta surge-nos como uma 

caixa negra que precisa de ser decifrada. Sem se pretender entrar numa abordagem 

“psicologizante” do fenómeno da motivação - até porque esse não é o nosso intuito - não podemos 

deixar de o considerar como um fenómeno compósito, com interferências sociais que podem e 

devem ser analisadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 12 - Motivos de escolha do curso por Sexo (%) * 
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Maior possibilidade de entrada

Vocação, gosto pelas matérias do curso 

Saídas profissionais do curso

Médias de entrada elevadas

Componente teórica do curso

Componente prática/técnica do curso

Estágio curricular
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Experiência profissional anterior

Novidade do plano curricular do curso 

Outra razão 

Total
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Sexo 
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Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 *(V=0,337; p= 0,000) 

 
 

 

2.2. Classificação final e avaliação do curso 

 

Quanto aos traços que caracterizam o percurso académico dos jovens licenciados, é de referir a 

conclusão da licenciatura no seu período previsto de 4 a 5 anos (82,2%), pelo que se pode inferir 

que se está perante um percurso académico regular. 

 

Como referimos, a classificação final obtida na licenciatura constitui um instrumento, entre outros, 

para a hierarquização dos estudantes que frequentam o ensino superior e para a selecção relativa 

às ofertas de estágio e de primeiro emprego. Ainda no actual sistema de avaliação dos alunos, este 

é um indicador quantitativo que pretende dar uma certa medida da qualidade dos conhecimentos e 

saberes adquiridos. Sabemos, todavia, que a noção de “capital escolar” é, em si, mais complexa e 

sujeita a controversas teóricas. Ignorar o seu papel a pretexto de se enfatizar a dimensão 

subjectivista e artificial dos processos e formas de avaliação significa não se contemplar, ainda que 

de forma relativizada, uma informação importante da “excelência” escolar e que se constitui, 

Quadro 13 - Motivos de escolha do curso por fileira científica (%) * 
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igualmente, num dos recursos transferíveis mobilizados no processo de inserção e de orientação 

para o mercado de trabalho.  

 

A média de licenciatura, em termos gerais, ronda os 13,2%, numa escala que varia entre 11 valores, 

como limite inferior, e 17 valores, como limite máximo, embora este valor global esconda realidades 

heterogéneas em função das áreas de conhecimento. Verifica-se, em alguns cursos uma certa 

dispersão das classificações finais, tais como no caso da Economia, Engenharia e Gestão Industrial, 

Negócios Internacionais e Gestão. 

 

 Quadro 14 - Média das classificações finais por curso 
 

 Média N Desvio-padrão 

Administração Pública 12,09 11 0,7 

Arqueologia 13,71 7 1,1 

Comunicação Social 13,89 28 1,1 

Economia 12,87 23 1,7 

Engenharia Biológica 13,48 25 1,1 

Engenharia Civil 12,64 36 0,8 

Engenharia de Materiais 12,00 5 0,7 

Engenharia de Polímeros 13,15 13 0,9 

Engenharia de Sistemas e Informática 13,09 35 1,1 

Engenharia e Gestão Industrial 13,00 13 1,6 

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 12,85 13 1,3 

Engenharia Mecânica 12,71 21 0,9 

Engenharias Têxtil e de Vestuário 12,79 14 1,1 

Geografia e Planeamento 13,26 23 0,9 

Gestão 13,13 23 1,4 

História - Ramo Científico 12,75 4 0,5 

Informática de Gestão 13,00 26 1,1 

Línguas Estrangeiras Aplicadas 13,80 20 1,2 

Negócios Internacionais 13,00 4 1,4 

Psicologia 14,95 39 0,9 

Relações Internacionais 12,50 36 1,3 

Sociologia 13,30 33 0,8 

Total 13,21 452 1,3 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Mesmo assim, importa não esquecer que se está perante médias das classificações finais que se 

localizam ao nível do “suficiente”, sendo que apenas a licenciatura em Psicologia ultrapassa aquela 

fasquia com uma classificação ao nível do “bom”. Importa, ainda, não esquecer que a representação 

do sucesso escolar e suas componentes, como sejam as capacidades intrínsecas dos alunos, a 

disciplina de estudo e a pertença a grupos de colegas dedicados e interessados - para lá do 
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universo subjectivo e idiossincrático - constitui também uma parte integrante de uma certa 

concepção de excelência escolar.  

 

Para além do que temos vindo a argumentar, importa considerar também os factores que mais 

contribuíram para um elevado grau de satisfação com o curso. Assim, é de referir que os níveis 

médios de maior satisfação se relacionam com a qualidade da licenciatura, a preparação 

pedagógica dos professores e o tipo de matérias leccionadas. Pelo contrário, ao nível do incentivo 

do empreendedorismo e da inovação, por um lado, e das saídas profissionais, por outro, os 

licenciados apresentam menores níveis de satisfação.  

 

Quadro 15 – Médias de satisfação face ao curso 
 

 
 

N 
 

Média 
Desvio-
padrão 

Moda 

Saídas profissionais 204 3,35 1,332 3,00 

Preparação pedagógica de Docentes 458 2,83 1,160 3,00 

Estrutura curricular do curso 459 3,12 1,126 3,00 

Tipo de matérias leccionadas 454 2,90 1,006 3,00 

Actualização face à evolução tecnológica 457 3,09 1,328 2,00 

Qualidade da licenciatura 456 2,53 1,089 2,00 

Aquisição de competências técnico-profissionais 458 2,97 1,193 3,00 

Incentivo ao empreendedorismo 459 3,73 1,540 3,00 

Incentivo à inovação 451 3,59 1,515 3,00 

     

 
Escala: 1 - completamente satisfeito(a) a 6 – completamente insatisfeito(a) 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

Com efeito, se atendermos ao cruzamento destas médias de satisfação pela fileira das 

“Humanidades e Ciências Sociais” e “Tecnologias e Engenharias”, verifica-se que há um menor 

descontentamento dos entrevistados que integram aquela primeira fileira face às saídas 

profissionais e à aquisição de competências técnico-profissionais proporcionadas pelo respectivo 

curso. Esta tendência é mais sentida por elas, quando comparadas com a opinião dos seus colegas 

do sexo masculino. Pelo contrário, são justamente os jovens que se licenciaram na área de estudo 

das “Tecnologias e Engenharias” que exprimem uma média satisfatória nesses itens. Por sua vez, 

os itens onde há uma menor dispersão de resposta, o que traduz uma certa homogeneidade de 

comportamentos, verificam-se nas dimensões relacionadas com a formação académica em si, ou 

seja, com o tipo da estrutura curricular e das matérias leccionadas.  
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Quadro 16- Médias de satisfação face ao curso por fileira científica 
 

Fileira científica 

Humanidades e Ciências 
Sociais Tecnologias e Engenharias  

  
  Média 

Desvio- 
padrão Média 

Desvio-
padrão 

Saídas profissionais 3,70 1,379 2,83 1,020 

Preparação pedagógica dos docentes 2,70 1,068 2,83 ,973 

Estrutura curricular do curso 3,18 1,172 3,03 1,031 

Tipo de matérias leccionadas 2,89 1,052 2,92 ,948 

Actualização face à evolução tecnológica 3,04 1,265 3,05 1,277 

Qualidade da licenciatura 2,60 1,042 2,41 1,097 

Aquisição de competências técnico-profissionais 3,11 1,146 2,74 1,128 

Incentivo ao empreendedorismo 3,63 1,351 3,42 1,352 

Incentivo à inovação 3,58 1,302 3,22 1,354 

 
Escala: 1 - completamente satisfeito(a) a 6 – completamente insatisfeito(a) 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Quadro 17 - Médias de satisfação face ao curso por sexo 
 

Sexo 

Masculino Feminino   
  
  Média 

Desvio-
padrão Média 

Desvio-
padrão 

Saídas profissionais 3,04 1,272 3,50 1,312 

Preparação pedagógica dos docentes 2,85 ,991 2,69 1,058 

Estrutura curricular do curso 3,03 1,066 3,19 1,153 

Tipo de matérias leccionadas 2,89 ,962 2,91 1,048 

Actualização face à evolução tecnológica 3,16 1,277 2,98 1,267 

Qualidade da licenciatura 2,46 1,058 2,57 1,091 

Aquisição de competências técnico-profissionais 2,85 1,186 3,03 1,129 

Incentivo ao empreendorismo 3,65 1,433 3,44 1,302 

Incentivo à inovação 3,51 1,419 3,36 1,278 

Escala: 1 - completamente satisfeito(a) a 6 – completamente insatisfeito(a) 
 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Daquela análise da avaliação do curso podemos destrinçar as diferenças inter-licenciaturas, no 

essencial, circunscritas ao reconhecimento de insuficiente preparação proporcionada pelo curso nas 

suas componentes prática, inovadora e empreendedora.  
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Quadro 18 – Médias de satisfação face ao curso 
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Saídas profissionais 3,63 2,60 3,35 3,43 2,71 2,58 4,00 3,75 2,00 2,00 2,17 2,83 3,67 4,06 2,00 5,75 2,82 4,00 4,00 3,54 4,22 4,13 

Preparação pedagógica dos docentes 2,55 2,38 2,61 3,08 2,40 2,89 2,20 2,47 2,65 2,57 2,92 3,42 3,14 3,13 2,32 2,50 3,23 2,61 3,75 2,51 2,51 2,97 

Estrutura curricular do curso 3,00 2,88 3,83 2,88 2,67 3,03 3,60 3,27 2,77 2,50 3,15 3,38 3,64 4,08 2,18 2,75 3,12 3,58 3,00 2,85 3,14 3,21 

Tipo de matérias leccionadas 3,00 2,75 3,33 2,80 2,79 2,86 3,40 2,47 2,81 2,62 2,92 3,24 3,43 3,42 2,45 2,50 3,04 3,40 2,75 2,67 2,53 2,91 

Actualização face à evolução 
tecnológica 

3,27 2,25 3,27 3,04 2,48 2,94 3,00 2,47 2,67 3,08 3,08 4,00 3,85 3,68 2,86 3,75 3,42 2,79 3,00 2,82 3,00 2,97 

Qualidade da licenciatura 2,64 2,13 2,83 2,64 2,00 2,47 3,00 2,40 1,75 2,08 2,54 3,25 3,36 3,50 2,10 2,25 2,52 2,68 3,25 2,31 2,42 2,61 

Aquisição de competências 3,00 2,38 3,28 3,24 2,32 2,97 3,60 2,47 2,03 2,85 2,85 3,45 3,64 3,43 2,36 4,25 2,69 2,95 3,75 2,85 3,42 3,18 

Incentivo ao empreendorismo 3,64 3,75 3,52 3,63 3,32 3,31 3,60 3,07 3,06 3,42 3,64 4,55 3,71 3,65 2,86 3,75 3,19 3,35 3,00 3,57 3,83 4,25 

Incentivo à inovação 3,73 3,67 3,61 3,48 3,08 3,26 3,00 2,86 2,76 3,50 3,46 4,00 3,71 3,70 3,00 3,25 2,96 3,18 3,25 3,58 3,87 3,90 

 
Escala: 1 - completamente satisfeito(a) a 6 – completamente insatisfeito(a) 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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2.3. Experiências extracurriculares e de estágio  

 

As experiências extracurriculares e os estágios apresentam-se como processos que, em 

paralelo com a formação académica, permitem o desenvolvimento de importantes 

competências transversais e/ou a aprendizagem de outros conhecimentos e saberes, bem 

como permitem conferir uma dimensão prática a todo o processo formativo. Também a sua 

análise permite-nos, ainda que de forma indirecta, verificar até que ponto a universidade e os 

seus candidatos se encontram “abertos” ao exterior, a outras actividades que se desenvolvem 

na comunidade envolvente.  

 

Assim, é de referir a importância que as actividades extracurriculares assumem junto destes 

entrevistados seja no âmbito de actividades profissionais, enquanto trabalhadores estudantes, 

seja na esfera da actuação ao nível das actividades lúdicas e desportivas ou, ainda, 

associativas, já que permitem adquirir experiência profissional e competências transversais que 

reconhecem terem sido úteis no acesso ao mercado de trabalho. Com efeito, mais de metade 

reconhece que participou em actividades extracurriculares ao longo da sua formação 

académica (52%). 

 

 

Gráfico11 – Participação em actividades extracurriculares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Gráfico 12 – Âmbito das actividades extracurriculares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

A avaliação que os licenciados fazem destas várias actividades extracurriculares é muito 

significativa, sobretudo ao nível do enriquecimento pessoal, do alargamento da rede de 

conhecimentos e do apuramento do sentido de responsabilidade e de cidadania. Tais 

dimensões remetem-nos para a importância da aquisição de competências transversais.  

 

Quadro 19 – Médias de avaliação das actividades extracurriculares 

Dimensões 
 

N 
 

Média 
Desvio- 
padrão 

Moda 

Aquisição de competências profissionais 235 2,75 1,389 2,00 

Enriquecimento pessoal 236 2,00 1,178 1,00 

Conhecimento do mercado de trabalho 235 3,42 1,576 3,00 

Alargamento da rede de conhecimentos 237 2,51 1,294 2,00 

Incentivo ao empreendedorismo 235 3,44 1,730 3,00 

     

 
Escala: 1 - completamente satisfeito(a) a 6 – completamente insatisfeito(a) 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

A ideia que importa reter é a de que o fomento destas actividades, directa e indirectamente, 

com a formação académica permite preparar os desempenhos profissionais futuros. Com 

efeito, as competências transversais são expressão de um dos factores mais decisivos, a par 

da licenciatura e, eventualmente, da classificação final, no processo de transição para o 
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mercado de trabalho. Ou seja, cada vez mais se verifica a importância atribuída quer da 

empresa, quer do trabalhador, para a posse de competências não relacionadas com a 

formação ou função técnica a desempenhar. Esta é uma das principais conclusões a que 

Cabral-Cardoso, Estêvão e Silva (2006) chegam na investigação realizada em torno das 

competências transversais segundo a perspectiva dos diplomados do ensino superior e dos 

empregadores. 

 

Porém, é ao nível da experiência do estágio curricular que muitos dos licenciados se 

confrontam, pela primeira vez, com o mundo do trabalho. De facto, o estágio curricular tem 

constituído uma experiência muito relevante para os jovens, predominando, ainda, o seu 

carácter obrigatório para 70% dos entrevistados e o seu carácter não remunerado. Neste 

tópico, não se encontraram diferenças significativas de opinião em função das licenciaturas, do 

sexo, da idade e da classificação final dos entrevistados.  

 

 
Gráfico 13 – Existência do estágio curricular 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Em geral, o estágio resulta da iniciativa do estudante que o propõe (44%), a par da iniciativa da 

Universidade (36%), o que revela, desde já, algum potencial de estratégia individual por parte 

dos licenciados, a par do papel que a Universidade continua a exercer como entidade que 

medeia este processo de estágio. Por outro lado, 15% dos entrevistados referiram que foram 

as instituições de acolhimento que avançaram com a proposta de estágio. Por conseguinte, 
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pode assumir-se que a identificação do estágio como uma ponte entre os mundos académico e 

profissional ou como meio de inserção no mercado de trabalho por parte dos jovens na fase 

final da sua licenciatura explicará, em grande medida, esta percentagem ao nível da auto-

iniciativa. 

Gráfico 14 – Iniciativa do estágio 
 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Importa, ainda, referir que o local de estágio está fortemente relacionado com o local de 

residência do jovem licenciado. Na verdade, veremos que muitos dos jovens tendem a realizar 

o seu estágio e obterem posterior 1º emprego no mesmo distrito da sua residência, o que 

supõe, por um lado, uma fraca mobilidade geográfica após a conclusão da sua licenciatura e, 

por outro, a existência de um mercado “local” de emprego significativo (cf. Quadro 20). 

 

Quadro 20 – Região de estágio por região de residência (%) 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,389; p=0,000). 

Região de residência 

 
Região Norte 

Região 
Centro 

Região 
Autónoma 
da Madeira 

Região Sul Total 

 Região Norte 81,8 2,3 1,3 ,3 85,8 

 Região Centro 5,3 2,3 ,0 ,0 7,6 

 Região Autónoma da Madeira ,0 ,0 ,7 ,0 ,7 

 Várias Regiões 2,6 ,0 ,0 ,0 2,6 

 Estrangeiro 3,3 ,0 ,0 ,0 3,3 

 
Total 
  

93,0 4,6 2,0 ,3 100,0 
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Como referimos atrás, associado ao impacto da região como factor que interfere na explicação 

no processo de transição para o mercado de trabalho, a fraca mobilidade apresenta-se como 

um constrangimento relevante na modelação das trajectórias de inserção. Tal é mais evidente 

quando o mercado “local” ou, mais especificamente a região Norte, se apresenta com reduzida 

capacidade de absorção de uma mão-de-obra qualificada. A maior taxa de desemprego desta 

região, por comparação com a média nacional, constitui uma realidade que tem vindo a ser 

alvo, de resto, de um enfoque central nas políticas públicas de fomento ao emprego qualificado 

ao desenvolvimento de PME inovadoras no novo quadro comunitário – QREN.   

 

De facto, nos anos mais recentes, a comunidade envolvente, em particular as empresas, os 

organismos públicos e as associações, tem vindo a aceitar os estudantes para a realização de 

estágios no interior das suas organizações. O contexto privilegiado para a sua realização tem 

sido constituído, sobretudo, por empresas do sector privado (58%), embora os organismos 

públicos, como câmaras e associações diversas, participem, também, neste processo formativo 

(33%).  

  

A média da duração do estágio aproxima-se dos 6 meses, variando entre 2 a 18 meses 

(desvio-padrão=2,28). Com efeito, a dispersão é maior no interior da fileira científica das 

“Humanidades e Ciências Sociais”, com jovens a declararem médias mais baixas e mais altas 

de duração de estágio. Neste contexto, as licenciaturas com durações mais baixas são História 

– Ramo Científico, Gestão, Comunicação Social e Administração Pública; por sua vez, as que 

apresentam durações mais elevadas são Psicologia, Geografia e Planeamento. Igualmente, 

são sobretudo mais as licenciadas que experimentam estas durações curtas e mais longas de 

estágio, quando comparadas com os seus colegas do sexo masculino.  
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Quadro 21 - Médias da duração do estágio por curso (meses) * 

 

  Média Desvio-padrão 

Administração Pública 3,90 1,449 

Arqueologia 4,00 ,000 

Comunicação Social 3,81 1,167 

Economia 4,00 . 

Engenharia Biológica 5,52 1,159 

Engenharia Civil 8,00 . 

Engenharia de Materiais 7,25 2,500 

Engenharia de Polímeros 6,36 2,240 

Engenharia de Sistemas e Informática 6,74 2,356 

Engenharia e Gestão Industrial 6,77 2,048 

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 5,27 1,489 

Engenharia Mecânica 6,29 1,901 

EngenhariasTêxtil e de Vestuário 6,00 2,121 

Geografia e Planeamento 9,00 . 

Gestão 3,48 1,123 

História - Ramo Científico 2,33 ,577 

Informática de Gestão 6,24 1,589 

Línguas Estrangeiras Aplicadas 4,25 1,118 

Psicologia 9,03 ,928 

Relações Internacionais 5,25 2,872 

Sociologia 6,67 1,762 

Total 5,95 2,275 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V=0,313; p=0,00). 
 

 
 

 

Mais de metade dos estágios foram não remunerados (68%), sendo que os que declararam 

que tinham sido remunerados, 43% afirmam que as remunerações líquidas mensais (incluindo 

subsídios de alimentação e transporte) se localizam entre os 251 a 500€ e 23% entre 501€ a 

750€, ou seja, o correspondente sensivelmente a duas vezes o salário mínimo nacional (437€). 

Portanto, quando os estágios são pagos, a remuneração tende a seguir a tabela 

convencionada em termos nacionais para um quadro superior. 
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Gráfico 15 – Remuneração mensal líquida do estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

A relação entre a duração do estágio e o facto de este ser pago apresenta-se significativa, pelo 

que se pode verificar que são proporcionalmente mais os jovens que experimentam uma 

duração de seis meses que tendem a receber uma remuneração, por comparação com os que 

declaram durações inferiores ou superiores de estágio (V=2,234; p=0,000). O contexto 

organizacional e o tipo de actividades desempenhadas permitirão construir pistas importantes 

na explicação desta variação ao nível das experiências de estágio, pelo que em estudos 

posteriores importará aprofundar melhor.  

 

O estágio e suas diversas vertentes - natureza e tipo de empresa, funções a desempenhar, 

empenho e garantias de integração no quadro da empresa - constituem já uma primeira e, por 

vezes, decisiva, etapa no processo de inserção profissional. Com efeito, um “mau” ou um “bom” 

estágio pode marcar a orientação e a configuração de uma carreira profissional futura. A este 

propósito, os nossos resultados apontam para que o estágio se tenha traduzido num efectivo 

emprego para 41% dos entrevistados na própria empresa. Verifica-se, também, que a duração 

do estágio se encontra associado de forma significativa com a oportunidade de emprego. São 

sobretudo os jovens com uma duração média de seis meses que mais exprimiram essa 

experiência (cf. Quadro 22). Por sua vez, a relação com o sexo dos entrevistados revela que a 

oportunidade de emprego se encontra relativamente menos presente junto de jovens do sexo 

feminino. Esta informação não nos surpreende já que se sabe que as taxas de desemprego e 

de inactividade são mais elevadas no grupo das mulheres, como veremos mais adiante. 
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

*(V=0,250; p=0,000) 

 
 
Nesta fase da investigação pode-se, de momento, avançar com a explicação para estes 

diferentes comportamentos face ao estágio. Esta prende-se, em grande medida, com a 

avaliação que os licenciados fazem do mesmo. Na verdade, as dimensões que apresentam 

médias mais favoráveis quanto ao grau de adequação do estágio são as que se relacionam 

com a possibilidade de permitir um contacto com realidades de trabalho diferentes, constituindo 

uma importante etapa para a inserção profissional. Associado a estes aspectos, é de referir, 

igualmente, o facto de os jovens considerem o estágio como um meio adequado para o 

enriquecimento pessoal, para o alargamento de redes de conhecimentos e para a aquisição de 

competências profissionais.  

 

A dimensão mais crítica prende-se com o facto de o estágio não se afigurar como muito 

adequado para o desenvolvimento do espírito empreendedor.  

 

Quadro 23 – Médias de adequação do estágio 

 
 

 
Escala: 1 – completamente adequado(a) a 6 – completamente inadequado(a) 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

Dimensões 
 

N 
 

Média 
Desvio-
padrão 

Aquisição de competências profissionais 333 2,22 1,126 

Enriquecimento pessoal 333 2,11 1,161 

Alargamento da rede de conhecimentos 331 2,23 1,244 

Incentivo ao empreendedorismo 330 3,27 1,636 

Contacto com realidades de trabalho diferentes 331 2,41 1,391 

Adopção de outros métodos de trabalho 330 2,53 1,355 

Ampliação das capacidades de resolução de problemas concretos 331 2,30 1,281 

Formação de um profissional apto para o mercado de trabalho 332 2,64 1,349 

Aplicação do conhecimento adquirido durante o curso 332 2,61 1,340 

Etapa importante para a inserção no mercado de trabalho 332 2,50 1,516 

Quadro 22 - O estágio traduziu-se numa oportunidade de emprego 
na empresa em função da duração do mesmo (%)* 

12,1 22,9

75,8 51,2

12,1 25,9

124 170

100,0 100,0

N 

 Três e menos meses

Seis meses

Sete e mais meses

Duração 
estágio

Total 

Sim Não 

Oportunidade de
emprego
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Relevante é a ideia de o estágio funcionar como um “trampolim” para o primeiro emprego. As 

expectativas depositadas na possibilidade de ficarem nas empresas onde estagiam são muitas, 

assim como a experiência profissional entretanto ganha poderá funcionar mais como uma 

garantia, ou pré-requisito, no momento do recrutamento.  

 

Com os novos planos de curso ao abrigo do Processo de Bolonha, muitas são as licenciaturas 

que eliminaram o estágio curricular. Perante a necessidade de se reduzir a duração da 

licenciatura em três anos, em geral, e a necessidade de se assegurar a aprendizagem de um 

leque equilibrado das problemáticas centrais a cada área disciplinar, muitas das actuais 

propostas dos planos de estudo abdicaram do estágio. 

 

Parece-nos que face à avaliação do papel central e crucial do estágio por parte destes jovens 

entrevistados, tendo sido já reforçado por anteriores estudos (Marques, 2006), é previsível que 

a questão do acesso ao mercado de trabalho, em particular do 1º emprego, se afigure ainda 

mais problemática para muitos jovens licenciados. É de realçar, no quadro das políticas 

públicas de incentivo ao emprego, o papel dos apoios financeiros às empresas/ organizações 

que celebram contratos de estágios profissionais com jovens licenciados. Mesmo que se 

admita que parte dos programas e medidas públicas de emprego implementadas nos últimos 

anos tenha estimulado e criado condições para que as empresas adiram aos estágios 

profissionais, a verdade é que estas têm-se apresentado como insuficientes para abranger os 

jovens licenciados em diversas áreas. Além disso, é admissível que essa dificuldade seja 

reforçada ainda mais no caso de licenciaturas com perfis de profissionalização pouco explícitos 

para as entidades empregadoras. No âmbito do novo quadro comunitário – QREN (2007-2013) 

do Eixo prioritário 5 – a importância dos estágios não só no contexto nacional, mas incluindo 

também, o contexto internacional (Inovcontacto), encontra-se reforçada. Continua-se, assim, a 

reforçar a componente dos apoios públicos de transição para a vida activa de forma a contribuir 

para a promoção da empregabilidade de jovens qualificados.   

 

 

3. Contextos e estratégias inserção profissional 

 

A transição da universidade para o mercado de trabalho apresenta trajectórias de inserção 

profissional complexas e distantes de uma representação linear. Justamente, após a conclusão 

de uma licenciatura nem sempre sucede uma situação de emprego, sendo expressivo o 

número de jovens que permanecem numa situação inactividade ou que retomam os estudos 

seja pela frequência de uma pós-graduação (especialização, mestrado ou doutoramento), seja 

pela realização de acções de formação profissional (diversa natureza e duração). Assim, neste 

ponto, iremos contrastar e identificar, na óptica do jovem licenciado, por um lado, os contextos 
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e modalidades de inserção, bem como os perfis de empregabilidade transferíveis para o 

mercado de trabalho. 

 

 

3.1. Situação profissional  

 

No momento da realização da nossa entrevista, a situação profissional dos jovens que 

integram a nossa amostra é caracterizada por uma importante inserção no mercado de 

trabalho, dado que 71% declararam que trabalhavam por conta de outrem a tempo inteiro (cf. 

Gráfico 15). Trata-se de um primeiro indicador da inserção profissional que aponta para uma 

relação assalariada e um horário de trabalho regular. Estes dois aspectos definem, numa 

primeira análise, uma relação laboral “típica” (Rodrigues, 1988)29, embora esta relação 

conheça, actualmente, evoluções do contrato de trabalho, tais como a individualização e 

flutuação da relação de emprego/ desemprego, sobretudo das remunerações e das carreiras, e 

a gestão por projectos e objectivos, entre outras.  

 

Em situação profissional assente na independência contratual, ou seja, como trabalhador 

independente/ empresário encontram-se 8% dos jovens. Apesar de se tratar de uma 

percentagem relativamente pequena, esta é importante na medida em que se trata de jovens 

em início de uma carreira profissional.  

 

Numa situação de inactividade, temos 12% dos entrevistados. Além deste valor, importa referir  

que 5% estão desempregados e 3% trabalham a tempo parcial. Se somarmos estas 

percentagens, pode-se verificar que 20% dos jovens se encontram numa situação de 

precariedade que, no limite, poderá conduzir a uma situação de exclusão do mercado de 

trabalho. Tal poderá resultar, por exemplo, quando se acumula, por longos períodos de tempo, 

estatutos de inactivos ou após a vivência de várias experiências de desemprego de muito longa 

duração30. Portanto, está-se perante uma tendência para a proliferação de situações diversas 

que comportam condições de trabalho e estatutos, acompanhadas, igualmente, de 

expectativas diferenciadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Definida, assim, pelo contraste com o perfil do que social e juridicamente se convencionou designar como emprego 
assalariado “típico” (emprego por tempo indeterminado, a tempo inteiro e com protecção social). 
30
 Segundo a definição oficial (IEEFP), está-se perante um desemprego de longa duração quando se está há mais de 

um ano desempregado e de muito longa duração, quando essa vivência ultrapassa dois anos. Nesta categorização, 
não estão contempladas as situações que designadas de “desemprego oculto” ou “desencorajado” que, muitas vezes , 
são assumidas como situações de inactividade.  
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Gráfico 16 – Situação profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

São, sobretudo, os jovens da área das “Tecnologias e Engenharias” que apresentam uma 

situação profissional baseada numa relação de trabalho dependente, ao passo que os que 

integram as “Humanidades e as Ciências Sociais” apresentam maior diversificação da sua 

situação face ao trabalho. São proporcionalmente mais os que referiram nunca terem 

trabalhado, os que declararam ser trabalhadores independentes31, ou, ainda, estarem 

desempregados. A relação entre a situação na profissão e as licenciaturas apresenta-se, por 

conseguinte, muito importante (cf. Quadro 24).  

 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V=0,343; p=000) 

 
 
                                                 
31 Trabalhadores por conta própria (D.L. 159/99 de 11 de Maio). 
 

Quadro 24- Situação profissional por fileira científica (%) * 

57,4 87,8

3,9 2,4

10,9 1,5

1,2 1,5

7,8 2,4

18,8 4,4

256 205 

100,0 100,0 

N 

Trabalho a tempo inteiro

Trabalho em part-time

Sou trabalhador(a) independente

Sou empresário(a) 

Já trabalhei, mas estou desempregado(a) 

Nunca trabalhei

Total

Humanidades e 

Ciências Sociais

Tecnologias e 

Engenharias 

Fileira científica
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Quadro 25- Situação da profissão por curso (%) 
 

  
  

Trabalho a 
tempo inteiro 

Trabalho 
em part-time 

Sou 
trabalhador(a) 
independente 

 
Sou 

empresário(a) 
Já trabalhei mas estou 

desempregado(a) 
Nunca 

 trabalhei 
  Administração Pública 72,7 ,0 9,1 ,0 9,1 9,1 

  Arqueologia 37,5 ,0 37,5 ,0 12,5 12,5 

  Comunicação Social 60,0 3,3 16,7 3,3 ,0 16,7 

  Economia 75,0 4,2 4,2 ,0 8,3 8,3 

  Engenharia Biológica 68,0 4,0 ,0 4,0 4,0 20,0 

  Engenharia Civil 86,5 5,4 ,0 2,7 2,7 2,7 

  Engenharia de Materiais 60,0 20,0 20,0 ,0 ,0 ,0 

  Engenharia de Polímeros 93,3 ,0 ,0 ,0 6,7 ,0 

  Engenharia de Sistemas e Informática 97,1 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 

  Engenharia e Gestão Industrial 85,7 7,1 ,0 7,1 ,0 ,0 

  Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 

  Engenharia Mecânica 81,0 ,0 9,5 ,0 4,8 4,8 

  EngenhariasTêxtil e de Vestuário 92,9 ,0 ,0 ,0 ,0 7,1 

  Geografia e Planeamento 33,3 4,2 8,3 ,0 8,3 45,8 

  Gestão 69,6 ,0 8,7 8,7 4,3 8,7 

  História - Ramo Científico 75,0 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 

  Informática de Gestão 96,2 ,0 ,0 ,0 ,0 3,8 

  Línguas Estrangeiras Aplicadas 65,0 5,0 10,0 ,0 5,0 15,0 

  Negócios Internacionais 75,0 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 

  Psicologia 51,3 12,8 15,4 ,0 7,7 12,8 

  Relações Internacionais 58,3 ,0 2,8 ,0 8,3 30,6 

  Sociologia 48,5 3,0 15,2 ,0 12,1 21,2 

Total 70,9 3,3 6,7 1,3 5,4 12,4 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Do conjunto de trabalhadores independentes, é de referir, ainda, que a maioria é do sexo 

feminino, o que não nos surpreende, se consideramos, entre outros aspectos, o grau de 

segregação existente em muitas das actividades de prestação de serviços, para além do sector 

serviços ser considerado, por excelência, um sector feminino (Ferreira, 1999). Além disso, 

convém não esquecer que, apesar de Portugal ser considerado um país da União Europeia 

com elevadas percentagens de emprego por conta própria (25%), estes “trabalhadores 

independentes” trabalham numa base contratual para empregadores, sendo que se tornam 

uma mão-de-obra barata, dado as contribuições para a segurança social serem mais baixas 

(OCDE, 2004)32.   

 

A distribuição da situação da profissão por sexo apresenta-se, igualmente, significativa 

revelando uma associação entre as formas mais precárias de emprego e o sexo dos 

licenciados, ou seja, o sexo feminino apresenta-se mais vulnerável na sua relação como o 

trabalho e emprego. 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,174; p=0,017) 

 

 

3.2. Início do 1º emprego 

 

O tempo de espera para a obtenção do primeiro emprego e/ou estágio profissional constitui a 

primeira informação de que dispomos para caracterizar o início das trajectórias de inserção33.  

 

                                                 
32 Estes trabalhadores “independentes” podem escolher entre duas taxas de contribuição diferentes: 25,4% com 
“cobertura mínima” (incluindo, por exemplo, pensões de reforma e seguro de maternidade) e 32% (incluindo doença e 
acidentes de trabalho). As contribuições sociais variam, também, com o nível salarial escolhido com base em salários 
convencionais.  
33 Estamos conscientes de que persistem certos problemas na definição do calendário do início da actividade 
profissional, em particular pelo facto de a referência formal ao fim dos estudos não estar isenta de possíveis situações 
híbridas que os diplomados podem acumular. Quantos não serão os que, após a finalização de um curso e já inseridos 
profissionalmente, voltam a estudar, prosseguindo uma pós-graduação ou encetando uma segunda licenciatura? E 
quantos, estando já a trabalhar, regressaram aos estudos? Contudo, não é tanto o início, mas, sobretudo, o fim do 
processo de inserção que mais polémica suscita.  

Quadro 26 - Situação profissional por sexo (%) * 

76,8 66,0 70,6

2,1 4,2 3,3

4,1 8,5 6,6

2,6 ,4 1,3

3,6 6,9 5,5

10,8 13,9 12,6

Trabalho a tempo inteiro

Trabalho em part-time

Sou trabalhador(a) independente

Sou empresário(a) 

Já trabalhei mas estou desempregado(a) 

desempregado(a)Nunca trabalhei

Masculino Feminino 

Sexo 

Total
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Considerando que a conclusão da licenciatura no ano lectivo de 2004/05 constitui um dos 

principais critérios de selecção da nossa população, no momento em que o trabalho de terreno 

foi realizado (Maio a Julho 2006), tinha passado quase um ano. Assim, de um modo geral, a 

espera localiza-se entre 1 a 6 meses (52%), sendo ainda significativa a percentagem de jovens 

que referem não terem esperado nenhum tempo após a conclusão da sua licenciatura (32%), 

em particular os da fileira das “Tecnologias e Engenharias” (62%) (cf. Gráfico 16 e Quadro 24).  

 

Gráfico 17 – Tempo de espera do emprego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Por sua vez, os que tendem a esperar mais tempo até à obtenção do 1º emprego são oriundos 

dos cursos de Negócios Internacionais, Sociologia, Economia, Gestão, Geografia e 

Planeamento, Administração Pública, Línguas Estrangeiras Aplicadas. Embora, também se 

regista, ao nível da Engenharia de Materiais e de Polímeros, um tempo de espera superior a 

sete meses (cf. Quadro 27). 

 

Quadro 27 – Tempo de espera do emprego por fileira científica (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 
Fileira científica 

  

Humanidades e 
Ciências Sociais 

Tecnologias e 
Engenharias 

0 meses 38,0 62,0 
 1 a 6 meses 52,1 47,9 
 7 a 12 meses 76,9 23,1 
 Mais de 12 meses 50,0 50,0 

Total 50,9 49,1 
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Quadro 28 – Tempo de obtenção do 1º emprego por curso 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Relacionando o sexo dos licenciados com o tempo de espera, ressalta desta distribuição, a 

existência de ritmos de obtenção de emprego desiguais para o(a)s jovens. Mais uma vez se 

confirma que, proporcionalmente, são mais elas do que eles que enfrentam mais tempo de 

espera no processo de inserção profissional, em particular por este tempo de espera se 

estender por sete ou mais meses após a conclusão da licenciatura (cf. Quadro 29). 

 

Meses 

 0 meses 1 a 6 meses 7 a 12 meses 
Mais de 12 

meses 

 
Administração Pública 

37,5 37,5 25,0 ,0 

  
Arqueologia 

40,0 60,0 ,0 ,0 

  
Comunicação Social 

41,7 45,8 12,5 ,0 

  
Economia 28,6 47,6 23,8 ,0 

  
Engenharia Biológica 

40,0 45,0 15,0 ,0 

  
Engenharia Civil 

18,8 78,1 3,1 ,0 

  
Engenharia de Materiais ,0 66,7 33,3 ,0 

  
Engenharia de Polímeros 

33,3 46,7 20,0 ,0 

  
Engenharia de Sistemas e Informática 

58,8 41,2 ,0 ,0 

  
Engenharia e Gestão Industrial 50,0 41,7 ,0 8,3 

  
Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 

30,8 61,5 ,0 7,7 

  
Engenharia Mecânica 

33,3 55,6 5,6 5,6 

  
Engenharias Têxtil e Vestuário 41,7 50,0 8,3 ,0 

  
Geografia e Planeamento 

16,7 58,3 25,0 ,0 

  
Gestão 

35,0 40,0 20,0 5,0 

  
História - Ramo Científico ,0 100,0 ,0 ,0 

  
Informática de Gestão 

62,5 29,2 8,3 ,0 

  
Línguas Estrangeiras Aplicadas 

18,8 56, 18,8 6,3 

  
Negócios Internacionais ,0 75,0 25,0 ,0 

  
Psicologia 

9,7 58,1 32,3 ,0 

  
Relações Internacionais 

31,8 54,5 13,6 ,0 

  
Sociologia 12,5 58,3 25,0 4,2 
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,223; p=0,000) 

 

 

Esta curta duração do acesso ao mercado de trabalho por parte dos jovens, em particular da 

fileira das “Tecnologias e Engenharias” é, em grande medida, corroborada em investigações 

nacionais já mencionadas (por exemplo, Arroteia e Martins, 1998; ODES, 2000; Gonçalves, 

2001; Marques, 2006) e noutras desenvolvidas em contextos diferentes, por exemplo, no 

quadro do CEREQ (Epiphane e Matinelli, 1993). Mesmo assim, valerá a pena reforçar que, 

dentro das engenharias, a distribuição não é homogénea, variando em função da especialidade 

de estudos prosseguida. O mesmo raciocínio é válido para as especificidades dos ritmos de 

obtenção do emprego na outra fileira científica aqui contemplada.  

 

 

3.3. Meios de obtenção do 1º emprego 

 

As principais conclusões sobre os factores que exercem influência na obtenção do primeiro 

emprego por parte dos jovens adultos convergem na importância atribuída ao percurso escolar, 

tipo e nível do diploma (áreas de especialização). No entanto, há jovens que, partilhando 

aquelas condições, podem ter percursos diferentes. Com efeito, factores complementares 

permitem relativizar o peso da licenciatura perante outros critérios. Podemos, por exemplo, 

referir os contextos familiar e social como dimensões co-explicativas. A origem social traduz 

implicitamente a capacidade de se recorrer a redes familiares e de amizade, tendo sido 

apontada noutros estudos (Marques, 2006) como um dos meios privilegiados no acesso ao 

primeiro emprego. Esta é, também, uma das principais conclusões do estudo internacional, de 

cariz comparativo, incluindo onze países (Teichler, 2007). Aí é avançada a tese de que, para 

além das diferenças específicas de país para país e do campo de estudo, outros factores 

explicam a qualidade da relação com o trabalho e emprego neste processo de transição. Estes 

prendem-se com o background sociobiográfico dos jovens.  

 

Neste quadro de análise, a tomada em consideração do meio familiar e dos meios pelos quais 

os jovens acedem efectivamente ao emprego pode contribuir para apreender, entre outros 

mecanismos de reprodução social, uma parte das redes potencialmente mobilizadas no 

Quadro 29 - Tempo de obtenção do 1º emprego por sexo (%) * 

54,7 45,3

44,8 55,2

20,7 79,3

162 205

44,1 55,9

N

0 meses

1 a 6 meses

7 e mais meses

Total 

Masculino Feminino

Sexo 
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momento da sua entrada, permitindo relativizar as relações, por vezes demasiado lineares, que 

se estabelecem entre o diploma e o emprego. De facto, os entrevistados empregados 

declararam recorrer aos contactos pessoais (26%), por um lado, e aos anúncios/ concursos, 

bem como à apresentação de candidaturas espontâneas, estágios curriculares/ profissionais 

(16%), por outro. Comparativamente são poucos os que recorreram a instituições 

vocacionadas para obterem um emprego como, por exemplo, a UNIVA ou os Centros de 

Empregos (IEFP)34. 

 

Gráfico 18 – Meios de acesso ao emprego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

Desde logo, mais uma vez se confirma que o estágio curricular assume uma importância não 

negligenciável na obtenção do 1º emprego, se excluirmos o peso das redes interpessoais neste 

processo. Esta situação é mais comum juntos dos licenciados de ”Tecnologias e Engenharias”. 

Por sua vez, há a referência a “outra via de colocação”, que tem que ver sobretudo com o 

apoio que os programas públicos têm vindo a desempenhar na promoção do emprego. A este 

propósito é de referir os programas REDE e INOVJOVEM, que têm definido condições 

necessárias à realização de um estágio profissional.  

 

Porém, da experiência dos entrevistados, a avaliação dos meios mais usados e os mais 

eficazes em termos de acesso ao mercado de trabalho, permite corroborar a importância das 

redes de inter-conhecimentos pessoais, familiares ou profissionais.  

                                                 
34 Unidades de Inserção de Vida Activa e Centros de Emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. 
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,178; p=0,045) 

 

As licenciaturas nas áreas das “Humanidades e Ciências Sociais” têm recorrido aos 

conhecimentos interpessoais e à criação do próprio emprego/ empresa. Estes dados permitem 

perceber que, ao nível da dificuldade de inserção no mercado de trabalho, as estratégias 

desencadeadas pelos jovens desta fileira tendem a balizar-se entre estratégias defensivas, via 

recurso ao capital social, e estratégias mais ofensivas, via a iniciativa e o empreendorismo. 

Iremos desenvolver este ponto mais adiante. Por sua vez, as “Tecnologias e Engenharias” têm 

recorrido mais aos estágios curriculares e às candidaturas espontâneas para a obtenção do 

emprego, o que mostra bem a maior facilidade de inserção dos jovens oriundos desta fileira. 

 

 

3.4. Contextos de inserção profissional  

 

3.4.1. Tipo de organização e localização geográfica35 

 

Considerando o tipo de organização onde os licenciados desenvolvem a sua actividade 

profissional, pode observar-se que empregadores privilegiados no recrutamento deste tipo de 

mão-de-obra qualificada se encontram maioritariamente no sector privado (73%). A 

Administração Pública - principalmente câmaras locais - afigura-se como o segundo mais 

importante sector empregador para estes jovens (17%) (cf. Gráfico 19).  

 

 
 
 
 

                                                 
35 O tratamento dos aspectos relativos à caracterização das empresas é feito em termos gerais, incluindo os jovens 
licenciados empregados e os que criaram o seu próprio emprego/ empresa. 

61,0 39,0 

51,3 48,7 

42,4 57,6 

55,4 44,6 

37,5 62,5 

71,4 28,6 

57,1 42,9 

Contactos pessoais

Anúncios/Concursos

Candidatura espontânea 

Estágio profissional

Estágio curricular

Criação do próprio emprego/empresa 

Outra via de colocação

Humanidades e Ciências Sociais Tecnologias e Engenharias

Fileira científica

Quadro 30 - Meios de obtenção do 1º emprego por fileira científica (%) 
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Gráfico 19 - Tipo de organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Por sua vez, as empresas que têm vindo a absorver jovens licenciados tendem a se distribuir 

por pequenas empresas e grandes empresas. Assim, 27% dos jovens licenciados encontram-

se em empresas com 10 a 49 trabalhadores e 23% em empresas com 500 e mais 

trabalhadores. A trabalharem nas microempresas estão 18% dos jovens, nas empresas de 

média dimensão com 50 a 199 trabalhadores estão 25% dos mesmos e nas empresas com 

200 a 499 estão 19%. 

 

Gráfico 20 – Dimensão da empresa/ organização por número de trabalhadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

A área das “Tecnologias e Engenharias” tende a ser absorvida principalmente por 

empresas de maior dimensão, em particular quando comparadas com as áreas das 

“Humanidades e Ciências Sociais”. Na verdade, são, sobretudo, as micro empresas que 

absorvem licenciaturas com este perfil de conhecimentos. 
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,273; p=0,00) 

 
 

A corroborar esta segmentação do mercado de trabalho ao nível da formação académica, 

importa acrescentar, em articulação, a segregação que se verifica ao nível do sexo dos 

licenciados. Mais uma vez, nas micro e pequenas empresas de cariz familiar e paternalista, 

embora não exclusivamente, as licenciadas tendem a encontrar maior abertura para o seu 

recrutamento (cf. Quadro 32)36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Trata-se de uma importante pista de investigação a desenvolver futuramente com base numa metodologia 
qualitativa.  

Quadro 31 - Dimensão da empresa/ organização por fileira científica (%) * 

92,3 7,7

62,5 37,5 

49,5 50,5 

50,0 50,0 

32,4 67,6 

53,8 46,2 

41,2 58,8 

192 185 

50,9 49,1 

N 

Menos de 4 trabalhadores

De 5 a 9 trabalhadores

De 10 a 49 trabalhadores

De 50 a 99 trabalhadores

De 100 a 199 trabalhadores

De 200 a 499 trabalhadores

500 ou mais trabalhadores

Total

Humanidades e  
Ciências Sociais 

Tecnologias e 
Engenharias 

Fileira científica



  

 93 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,231; p=0,003) 

 

É verdade que parte daquela explicação tem, também, de ser procurada ao nível do sector de 

actividade da empresa. Com efeito, mais de metade dos licenciados (54%) encontra o seu 

primeiro emprego na área dos serviços. O sector da indústria, mais concretamente da indústria 

transformadora apresenta-se como o segundo maior empregador (34%), ié, a primeira 

experiência de trabalho, sobretudo para os licenciados provenientes das Engenharias (cf. 

Gráfico 21). 

 
 

Gráfico 21 – Sector de actividade da empresa/ organização por grandes sectores (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Quadro 32 - Dimensão da empresa/ organização por sexo (%) * 

19,2 80,8

34,2 65,8

42,0 58,0

40,0 60,0

48,5 51,5

65,8 34,2

54,8 45,2

167 202

45,3 54,7

N 

Menos de 4 trabalhadores 

De 5 a 9 trabalhadores

De 10 a 49 trabalhadores 

De 50 a 99 trabalhadores 

De 100 a 199 trabalhadores 

De 200 a 499 trabalhadores 

500 ou mais trabalhadores 

Total

Masculino Feminino 

Sexo 
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Assim, verifica-se que a indústria transformadora e a construção civil constituem as áreas de 

actividade com mais expressão estatística junto destes licenciados (33%). São residuais as 

percentagens das actividades ao nível da indústria extractiva, turismo e hotelaria, bem como a 

agricultura, produção animal, caça e silvicultura (cf. Gráfico 22). 

 
Gráfico 22 – Sector de actividade da empresa/ organização 

 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

É, ainda, de se destacar o peso do sector da educação como factor de absorção de uma parte 

deste tipo de mão-de-obra qualificada. Apesar de, na nossa amostra, terem sido excluídas as 

licenciaturas via ensino, este sector de actividade é relevante para 12% dos jovens 

empregados. Dado o aumento das taxas de desemprego registadas nos anos mais recentes 

dos jovens licenciados do ramo de ensino, importará não só contemplá-las nas investigações 

futuras sobre os percursos profissionais, como perceber quais os comportamentos de 

reconversão da formação inicial assumidos por parte deste segmento específico de 

licenciados.  

 

Em simultâneo, são muito relevantes as actividades terciárias, particularmente as que se 

prendem com actividades financeiras, actividades imobiliárias, alugueres e serviços a 

empresas, incluindo actividades de consultoria, investigação e desenvolvimento de tecnologia/ 

software. Os serviços prestados ao nível da saúde e acção social, da formação, do ambiente e 



  

 95 

desenvolvimento local também estão presentes no cômputo geral das actividades da empresa. 

As áreas de comércio e de turismo são, igualmente, sectores relevantes em termos de 

segmentação da actividade económica.  

 

Por último, ao nível da localização geográfica, regista-se uma certa proximidade entre os 

distritos de residência e de trabalho. Na verdade, se consideramos os distritos de trabalho, são, 

sobretudo, Porto, Viana do Castelo e Braga que mais absorvem esta mão-de-obra (cf. Gráfico 

23).   

 

Gráfico 23 – Localização geográfica da empresa/ organização 

Aveiro

Braga

Bragança

Lisboa

Regiões Autónomas  da Madeira e dos  Açores

Porto

Viana do Cas telo

Viseu

Coimbra

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Tal como o local de estágio, o emprego está fortemente relacionado com o local de residência 

do jovem licenciado. Assim, constata-se que muitos dos jovens tendem a arranjar emprego na 

mesma região da sua residência, ou seja, existe uma relação significativa entre a residência e 

o local de trabalho, o que corrobora a tese da reduzida mobilidade geográfica destes jovens 

após a conclusão da licenciatura. Na verdade, quase a totalidade dos entrevistados (94%) é 

natural da região Norte, onde residia enquanto estudante e onde continua actualmente, o que 

confirma, uma vez mais, a importância da Universidade do Minho na região Norte (cf. Quadro 

33).  
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Quadro 33 – Região da empresa por região de residência (%) * 

Região da empresa 

  
Região  
Norte 

Região 
Centro 

Região 
Autónoma da 

Madeira 
 
Região Norte 

93,4 5,7 ,9 

Região Centro 88,2 11,8 ,0 

Região Autónoma da Madeira 80,0 ,0 20,0 

Região Sul 100,0 ,0 ,0 

N 333 
93,0 

21 
5,9 

4 
1,1 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V=0,158; p=0,007) 

 

 

Portanto, são já visíveis alguns dos principais factores de segmentação do mercado de 

trabalho ao nível da referência ao 1º emprego. Com efeito, além da importante segmentação 

por fileira científica, sexo dos jovens, origem social e capital relacional, importa referir o sector 

de actividade económica, dimensão da empresa e localização geográfica. Iremos ver, em 

seguida, que o vínculo laboral permite estabelecer um outro nível de segmentação do mercado 

de trabalho: este define-se pela inserção de jovens quadros maioritariamente em regime de 

instabilidade e precariedade laboral. 

 

 

3.4.2. Evolução do vínculo contratual 

 

Como referimos no início, a realidade actual do mercado de trabalho evidencia a proliferação 

de formas “atípicas” de trabalho por comparação com a norma vigente de contrato de trabalho 

permanente, cuja referência temporal remonta aos anos sessenta do século XX. Com efeito, 

para Foucard (1992), uma situação típica de emprego pressupõe três elementos essenciais: i) 

a durabilidade da relação de emprego; ii) a unicidade do empregador e pertença a um serviço 

organizado; iii) e o horário a tempo inteiro com salário equivalente. Em oposição, por situações 

“atípicas” de emprego entendem-se todas aquelas que resultam da não verificação de um ou 

de outro ou de todos aqueles elementos referidos. De um modo geral, estas formas atípicas de 

trabalho podem ir desde actividades simplesmente não declaradas37 a formas de contratos 

temporários, a tempo inteiro ou a tempo parcial.  

 

Portugal tem vindo a registar um acréscimo de formas atípicas de trabalho - na sua maioria 

resultantes da iniciativa das entidades empregadoras -  que se traduz quer no aumento dos 

contratos a termo (certo e incerto), quer no crescente número de trabalhadores por conta 

                                                 
37 Por exemplo “emprego dissimulado” que, sem ser ilegal em si, não é declarado a uma ou mais autoridades 
administrativas que dele devem ter conhecimento e que, por esta via, se encontra subtraído à regulamentação e 
tributação ou à uma redução das prestações de segurança social. 
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própria (em regime de recibo verde), quer, ainda, na proporção de trabalhadores a tempo 

parcial. Segundo os dados disponíveis, Portugal apresentou, em 2006, uma percentagem de 

contratos não permanentes superior (17,5%) à média europeia dos 25 Estados-Membros 

(10,1%). Igualmente, a taxa de emprego a tempo parcial, com maior incidência nas mulheres, é 

de 11,4%, sendo esta taxa superior à média europeia (8%) (Eurostat, 2006). 

 

Desta forma, se assumirmos o vínculo contratual como o argumento central da tese, até então 

dominante, assente na estabilidade da relação de trabalho, como a primeira e importante 

representação da inserção profissional para muitos dos jovens licenciados, importa confrontá-lo 

com os resultados obtidos nesta investigação. Considerando que apenas 15% dos 

entrevistados declararam ter actualmente uma relação contratual permanente, poder-se-á, 

desde já, refutar aquela tese. Mesmo assim, este valor é superior ao declarado no início da 

actividade profissional (6%) (cf. Gráfico 24). 

 
 

 
Gráfico 24 – Evolução do vínculo contratual 

 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Deste modo, ganha mais consistência a tese alternativa que tem vindo a ser avançada nos 

anos mais recentes. Esta caracteriza-se pelas práticas de recrutamento de jovens quadros 

assentarem na utilização preponderante de modalidades de estágios profissionais ou de figuras 

jurídicas de contrato a termo, ou ainda, de prestação de serviços (sob a forma de recibos 

verdes). Tendo em conta os nossos resultados, esta tese é, em grande medida, corroborada. 

Senão vejam-se os seguintes dados: 30% dos jovens encontram-se em estágio profissional; 

29% com contrato a termo; e 12% a recibos verdes.  
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A análise por fileira científica apresenta-se relevante já que permite verificar que na situação 

contratual de prestação de serviços, ou seja, de recibos verdes, e em situação de não ter um 

contrato escrito estão, sobretudo, jovens oriundos das “Humanidades e Ciências Sociais”. Em 

sentido relativamente oposto, em situação quer de bolsa de investigação, quer de uma 

formalização da relação de trabalho encontram-se proporcionalmente mais jovens da fileira de 

“Tecnologias e Engenharias”. Portanto, apesar da situação de vulnerabilidade e precariedade 

de emprego atingir todos os jovens licenciados, a verdade é que, em termos relativos, as 

formas mais desreguladas desse vínculo de trabalho estão mais presentes nas áreas onde 

justamente se registam mais dificuldades de inserção profissional: nas “Humanidades e 

Ciências Sociais” (cf. Quadro 34).  

 

Quadro 34 - Vínculo laboral por fileira científica (%) * 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V=0,284; p=0,000) 
 

Ao nível do sexo dos entrevistados, verifica-se, igualmente, um efeito de discriminação sexual 

por vínculo contratual (cf. Quadro 35). 

 

Por conseguinte, um dos traços que caracterizam actualmente as práticas de recrutamento 

deste segmento de jovens quadros de formação superior consiste na inclusão progressiva de 

formas “atípicas” de emprego como uma modalidade generalizada de gestão dos recursos 

humanos (Rodrigues, 1991; Célestin, 2002). Assim, para lá da polémica que está associada ao 

termo precariedade (Marques e Duarte, 2003), interessa-nos explicitar a ideia central da 

descontinuidade previsível do vínculo laboral, no tempo e no espaço de trabalho, como um dos 

traços de caracterização dos percursos de inserção dos jovens licenciados. 

 

Fileira científica 

  
Humanidades e Ciências 

Sociais 
Tecnologias e 
Engenharias 

  
Recibos verdes 

70,5 29,5 

  
Contrato a termo (certo/ incerto) 40,7 59,3 

 
Contrato permanente (efectivo) 

42,1 57,9 

  
Sem contrato de trabalho escrito (informal) 

73,3 26,7 

  
Contrato temporário 

41,7 58,3 

  
Bolsa de investigação 

15,8 84,2 

  
Estágio profissional 

56,6 43,4 

  
Outra situação 

80,0 20,0 

Total 50,3 49,7 
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V=0,222; p=0,011) 
 
 

 

3.4.3. Posição hierárquica e remuneração salarial 

 

Tendo presente as potencialidades de uma abordagem pluridimensional de classe (Silva, 

2000), a posição hierárquica assumida pelos jovens no primeiro emprego permite-nos introduzir 

uma outra dimensão importante na descrição das situações profissionais. Mais do que a 

quantidade de empregos, ou a rapidez na sua obtenção, ou, inclusive, a actividade profissional 

exercida e o vínculo contratual, a posição hierárquica ocupada na empresa permite-nos 

analisar, de forma mais consistente, quais os enquadramentos organizacionais destes 

licenciados em articulação com o nível de qualificação detida. Como é óbvio, trata-se de 

analisar as posições hierárquicas declaradas, enquanto resultado de um processo de auto-

atribuição, sem que o tenhamos confrontado com as respectivas grelhas de classificação 

institucionais - qualificação convencional – em prática nos contextos organizacionais. Admite-

se que, mesmo assim, além da subjectividade presente naquela auto-atribuição, a partilha da 

representação social das posições assumidas pelos entrevistados contribui para produzir 

efeitos com um certo grau de cristalização ou durabilidade nas práticas sociais.  

 

Em relação ao primeiro emprego, a atribuição da designação de “técnico” aos licenciados de 

ambas as fileiras científicas encontra eco nas palavras dos próprios: mais de metade (53%) se 

reconhece como ocupando uma posição apenas técnica, sem quaisquer funções de chefia. 

Embora também seja importante salientar que 10% dos licenciados desempenham funções 

administrativas e comerciais, não directamente relacionadas com a sua formação académica. 

(cf. Gráfico 25). Contudo, de uma forma geral, verifica-se uma evolução positiva da posição 

hierárquica dos licenciados, muitas vezes contrastante com o seu grau de satisfação em 

relação ao emprego, quer ao nível da possibilidade de progressão da carreira, quer ao nível da 

remuneração auferida, como veremos mais à frente. 

Quadro 35 - Vínculo laboral por sexo (%) * 

32,6 67,4

45,7 54,3

56,4 43,6

33,3 66,7

66,7 33,3

66,7 33,3

39,8 60,2

10,0 90,0

Recibos verdes 

Contrato a termo (certo/ incerto) 

Contrato permanente (efectivo) 

Sem contrato de trabalho escrito (informal) 

Contrato temporário 

Bolsa de investigação 

Estágio profissional

Outra situação 

Masculino Feminino

Sexo 
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Gráfico 25 – Evolução da Posição hierárquica 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Igualmente, tratando-se de recém-licenciados e sabendo que as empresas portuguesas 

sempre apostaram nos baixos salários como factor de competitividade, os salários auferidos 

pelos entrevistados corroboram, em grande medida, a persistência dessa política salarial. Com 

efeito, a remuneração salarial líquida (incluindo subsídios de alimentação e transporte) 

declarada situa-se entre os 500 a 1000€ para a esmagadora maioria (77%). Certamente que há 

diferenciações internas quer em função do sector de actividade, quer em função do sexo e da 

área da licenciatura. Interessa-nos referir, ainda, que estamos perante salários manifestamente 

reduzidos, tendo em conta o salário nacional mínimo.  

 

No cruzamento da variável sexo e a sua distribuição em função dos níveis salariais, parece 

que, aparentemente, não se detectam significativos desvios em função do sexo dos 

diplomados. Porém, sabe-se que para os mesmos níveis de qualificação, grande parte das 

diferenças salariais entre homens e mulheres resultam de práticas de discriminação sexual. 

Recentemente, um estudo publicado pelo Eurostat sobre População e Condições Sociais nos 

“Quinze” (2005) revela que Portugal se apresenta como o Estado-membro onde as mulheres 

ganham menos em relação aos homens sobretudo no sector privado (tanto no sector industrial, 

como nos serviços), constituindo ainda o único Estado-membro onde essa diferença tende a 

agravar-se, ao contrário do que acontece em geral nos demais países da União Europeia. Por 

sua vez, os resultados obtidos para realidades idênticas estudadas vêm confirmar justamente 

essa hipótese, ou seja, a de se registarem diferenças dos níveis salariais entre ambos sexos 

(Martinelli, 1993; Arroteia e Martins, 1998; ODES, 2000; Gonçalves, 2001, Marques, 2006).  
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,258; p=0,000) 

 

 

Assim, não só são as mulheres que tendem a receber salários mais baixos quando 

comparados com os seus colegas, como também são, sobretudo, os licenciados das áreas de 

“Humanidades” e de “Ciências Sociais” que se encontram numa situação de maior 

vulnerabilidade salarial. 

 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,228; p=0,002) 

 

Sabendo que a fileira das “Humanidades e Ciências Sociais” apresenta uma taxa de 

feminização mais elevada, o argumento da dupla discriminação sexual – vínculo laboral e 

salarial - encontra aqui a sua confirmação. 

 

 

3.4.4. Ritmos de trabalho 

 

Iremos considerar a duração do horário de trabalho semanal praticado por estes jovens. Antes 

de mais, estamos perante uma média de 40,7 horas de trabalho semanal. Trata-se de um 

horário de trabalho caracterizado por elevadas jornadas diárias, sendo que apenas 24% dos 

entrevistados referiram praticar um horário até 39 horas, contra as 40 a 49 horas (59%) e mais 

de 60 horas (15%) praticadas (cf. Gráfico 26). 

 

 

Quadro 36 - Remuneração mensal líquida por sexo (%) * 

40,0 15,2 41,4 45,0 59,3 78,9 

60,0 84,8 58,6 55,0 40,7 21,1 

5 33 87 180 27 19 N 

Masculino

Feminino

Sexo 

Total

Até 250€

Entre 251

e 500€ 

Entre 501

e 750€ 

Entre 751

e 1000€ 

Entre 100

e 1250€

Mais de

1250€ 

Remuneração mensal líquida

Quadro 37 - Remuneração mensal líquida por filiera científica (%) * 

60,0 78,8 48,9 51,9 40,7 21,1 

40,0 21,2 51,1 48,1 59,3 78,9 

5 33 88 185 27 19 N 

Humanidades e Ciências
Sociais

Tecnologias e Engenharias

Fileira
científica

Total

Até 250€
Entre 251
e 500€ 

Entre 501
e 750€

Entre 751
e 1000€ 

Entre 1001
e 1250€

Mais de
1250€ 

Remuneração mensal líquida
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Gráfico 26 – Número de horas de trabalho semanais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Pode observar-se que há uma grande dispersão ao nível das horas de trabalho semanais 

tendo em conta o curso dos jovens entrevistados. Com efeito, as licenciaturas que se 

encontram acima da média são maioritariamente da área das “Tecnologias e Engenharias”, 

como sejam, por exemplo: Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Electrónica Industrial e Computadores e Engenharias Têxtil e de Vestuário. Também ao nível 

da Economia, Negócios Internacionais e Relações Internacionais se verificam médias 

superiores à média geral. Considerando que se tratam de áreas mais “masculinizadas”, os 

efeitos da intensificação do ritmo de trabalho têm implicações na gestão das fronteiras da vida 

profissional com a familiar e/ou pessoal (Marques, 2004), em particular na questão da 

distribuição das tarefas domésticas (cf. Quadro 38).  
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Quadro 38 - Médias de horas de trabalho semanais por curso 

 

 Média Desvio-padrão 

Administração Pública 34,44 11,226 

Arqueologia 37,50 7,944 

Comunicação Social 39,55 8,256 

Economia 42,11 5,076 

Engenharia Biológica 43,11 8,743 

Engenharia Civil 41,94 11,889 

Engenharia de Materiais 41,00 8,775 

Engenharia de Polímeros 44,53 6,413 

Engenharia de Sistemas e Informática 41,12 5,807 

Engenharia e Gestão Industrial 45,29 9,084 

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 43,82 4,936 

Engenharia Mecânica 44,58 9,240 

Engenharias Têxtil e de Vestuário 44,62 5,709 

Geografia e Planeamento 36,18 8,623 

Gestão 40,67 8,033 

História - Ramo Científico 39,25 1,500 

Informática de Gestão 39,64 10,372 

Línguas Estrangeiras Aplicadas 40,63 14,971 

Negócios Internacionais 42,50 5,000 

Psicologia 34,73 15,429 

Relações Internacionais 42,95 10,191 

Sociologia 37,21 6,884 

Total 40,74 9,820 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

Portanto, perante a crescente intensificação do ritmo de trabalho e a precarização do vínculo 

laboral, podemos argumentar, com alguma consistência, sobre a não linearidade dos 

processos de inserção profissional dos jovens licenciados em contextos de trabalho. Estes 

tendem a evidenciar situações cada vez mais híbridas de formação, estágio, emprego, 

desemprego, inactividade, entre outras, que contribuem para a segmentação do mercado de 

trabalho, sem que se configure um padrão homogéneo e contínuo ao nível deste grupo 

populacional. 

 

 

3.4.5. Satisfação face ao emprego 

 

Neste último ponto, iremos aferir do grau de satisfação dos licenciados com a sua actividade 

profissional. Os itens que conferem maior consenso em termos de satisfação com a actividade 
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desempenhada relacionam-se com a responsabilidade, o ambiente de trabalho e o período de 

descanso semanal (cf. Quadro 39). Considerando apenas os dois primeiros traços, pode dizer-

se que estes se centram na possibilidade de mobilização das competências em contexto de 

trabalho e na importância de um bom ambiente de trabalho. Verifica-se, também, que a 

valorização do período semanal reafirma, em certo sentido, o que dizemos atrás a propósito da 

intensificação do ritmo de trabalho e das dificuldades acrescidas na gestão dos tempos 

profissionais e familiares/ individuais. 

 

Os aspectos menos valorizados são, por sua vez, os que se prendem com as remunerações e 

as possibilidades de progressão na carreira. Na “outra situação”, os entrevistados 

mencionaram aspectos como, por exemplo, a “pressão psicológica”, a “vida social”, “entidade 

profissional”, para além da referência explícita ao horário de trabalho.  

 

 
Quadro 39 – Grau de satisfação face ao emprego 

 

Grau de satisfação face ao emprego 
 

N 
 

Média 
Desvio- 
padrão 

Situação contratual 371 3,23 1,569 

Duração semanal do trabalho 379 2,69 1,333 

Ritmo de trabalho 377 2,74 1,270 

Período de descanso semanal 378 2,53 1,297 

Remuneração 378 3,37 1,412 

Possibilidades de promoção e/ ou progressão na carreira 364 3,37 1,596 

Autonomia 374 2,64 1,271 

Possibilidade de iniciativa 373 2,65 1,312 

Responsabilidade 378 2,31 1,106 

Estatuto social 360 2,76 1,295 

Conteúdo do trabalho desenvolvido/ tarefas 373 2,56 1,257 

Recursos materiais disponíveis (equipamentos, etc.) 374 2,57 1,312 

Condições físicas de trabalho (espaço, conforto, etc.) 370 2,60 1,328 

Ambiente de trabalho 368 2,33 1,306 

Utilização dos conhecimentos adquiridos 372 2,81 1,326 

Conciliação com a vida familiar 371 2,84 1,394 

 

Escala: 1 – completamente satisfeito(a) a 6 – completamente insatisfeito(a) 
 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Certamente que um dos factores que explicará estas médias relativamente positivas face aos 

factores de satisfação com o trabalho prendem-se com a avaliação, igualmente positiva, que os 

entrevistados fazem da adequação da sua formação académica. Em termos gerais, a média 

localiza-se no nível “satisfeito”, o que equivale a 3 numa escala de satisfação que varia entre 1 

a 6 (1 corresponde a completamente satisfeito(a) e 6 a completamente insatisfeito(a)).  
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Mas a questão da satisfação com o emprego não deve ser dissociada das características do 

mesmo. Em particular, o sector de actividade, o tipo de empresa, a função exercida e o próprio 

vínculo contratual influenciam o nível de satisfação e, consequentemente, podem levar (ou 

não) à procura de um novo emprego. 

 

Tal como sabemos, a exploração desta informação, por fileira científica e sexo, esconde uma 

heterogeneidade de situações às quais importa estar atenta. Fazendo apenas um cruzamento 

ao nível das licenciaturas da nossa amostra, as que apresentam médias de avaliação mais 

positivas do grau de adequação da formação académica face às actividades desempenhadas 

são: Engenharia de Sistemas e Informática, Engenharia Biológica, Arqueologia e Sociologia. 

Os mais críticos nesta apreciação são, por exemplo, Relações Internacionais, Geografia e 

Planeamento, Administração Pública e História - Ramo Científico.  

 

Quadro 40 - Médias de avaliação da formação em relação à actividade profissional 
 

  Média N 
Padrão-
desvio 

Administração Pública 3,44 9 1,130 

Arqueologia 2,57 7 1,272 

Comunicação Social 3,04 25 1,369 

Economia 3,27 22 1,241 

Engenharia Biológica 2,35 20 ,933 

Engenharia Civil 2,91 33 1,042 

Engenharia de Materiais 3,00 5 1,414 

Engenharia de Polímeros 3,00 13 1,354 

Engenharia de Sistemas e Informática 2,09 34 1,055 

Engenharia e Gestão Industrial 2,93 14 ,917 

Engenharia Electrónica Industrial e Computadores 3,08 12 1,165 

Engenharia Mecânica 3,05 19 ,970 

Engenharias Têxtil e de Vestuário 3,25 12 1,422 

Geografia e Planeamento 3,92 12 1,676 

Gestão 2,40 20 1,095 

História - Ramo Científico 3,50 4 2,082 

Informática de Gestão 3,12 25 1,130 

Línguas Estrangeiras Aplicadas 2,93 15 ,961 

Negócios Internacionais 2,50 2 ,707 

Psicologia 2,90 31 1,469 

Relações Internacionais 4,09 22 1,444 

Sociologia 2,68 25 ,988 

Total 2,95 381 1,270 

 

Escala: 1 – completamente adequada(a) a 6 – completamente inadequada(a) 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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3.5. Jovens empreendedores 

 
 
O facto de se trabalhar por conta própria integra diversas condições e estatutos profissionais 

que podem ir desde o profissional liberal até ao pequeno comerciante ou ao pequeno 

camponês, tornando opacas, assim, várias realidades de trabalho sob a mesma designação38. 

Em termos muito esquemáticos, importa apresentar os traços sociográficos destes jovens 

entrevistados. Trata-se de uma percentagem pequena da nossa amostra - que representa 

cerca de 8% do total dos licenciados entrevistados – porém que, do ponto qualitativo, será 

importante explorar alguns dos traços de definição deste grupo. Tal poderá conduzir, 

igualmente, à formulação de pistas de investigação futuras para o aprofundamento desta 

temática e seu impacto junto dos jovens qualificados. O destaque que tem vindo a ser atribuído 

ao empreendedorismo é claro também no novo quadro comunitário no âmbito do QREN (207-

2013). 

 

Os dados obtidos mostram que os empresários (que representam cerca de 16% da população) 

são maioritariamente do sexo masculino, solteiros e com mais de 25 anos, pertencendo tanto à 

fileira das “Humanidades e Ciências Sociais” como à das ”Tecnologias e Engenharias”. Pelo 

contrário, o grupo dos trabalhadores independentes (que representam cerca de 84% da 

população) é composto sobretudo por mulheres, sendo que a maioria é solteira e pertence à 

fileira das “Humanidades e Ciências Sociais”. É de salientar, ainda, o peso dos licenciados dos 

cursos de Psicologia, Arqueologia e Comunicação Social neste grupo (cf. Quadro 38). 

 

Cingindo-nos apenas às situações dos entrevistados que se declararam trabalhadores 

independentes e/ ou empresários que, como vimos atrás, este representam apenas 8% do total 

da amostra, importa, mesmo assim, explorar algumas pistas de interpretação dos valores 

observados. 

 

Assim, foi sobretudo a dificuldade em se inserirem no mercado de trabalho na área de 

formação frequentada que motivou 34% dos entrevistados para a criação da sua própria 

empresa/ emprego. Ao mesmo tempo, estes avançaram com o argumento de não existirem 

empresas da respectiva área, pelo que a percepção de se tornar “dono de si próprio” através 

de uma boa ideia de negócio poderá para a criação de uma empresa/ emprego. De facto, a 

atracção pela autonomia e independência (24%), bem como a inexistência de empresas na 

área de negócio projectada (21%) sãos as duas razões a seguir apontadas (cf. Gráfico 27).  

 

 
 
 
 

                                                 
38 O profissional liberal pode esconder ou conhecer diversas situações de classe não enquanto profissional liberal, mas 
se tiver ou não propriedade, diploma, trabalhadores assalariados por sua conta, etc. Daí que a real ou aparente 
opacidade pode advir justamente da concomitante posição ou localização contraditória de classe (Wright, 1997a). 
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Quadro 41 – Perfil dos jovens empreendedores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

Empresários 

 

N 

Trabalhadores 
independente

s 

Sexo   

Masculino 5 9 

Feminino 1 22 

Estado civil   

Solteiro(a) 6 30 

Casado 0 1 

Idade   

Até 25 anos 0 21 

Mais de 25 anos 6 10 

Fileira Científica   

Humanidades e Ciências Sociais 3 28 

Engenharias e Tecnologias 3 3 

Cursos    

Administração Pública  1 

Arqueologia  3 

Comunicação Social 1 5 

Economia  1 

Engenharia Biológica 1  

Engenharia Civil 1  

Engenharia e Gestão Industrial 1 1 

Engenharia de Materiais  1 

Geografia e Planeamento  1 

Gestão 2  

Línguas Estrangeiras Aplicadas  1 

Psicologia  5 

Sociologia  1 

Total                                          N 6 31 

                                                     16% 84% 
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Gráfico 27 – Motivos para a criação da própria empresa/ emprego 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 
 

 

Dos 79% que não solicitaram nenhum apoio para a criação da sua empresa/ emprego (com 

algumas referências pontuais à Universidade do Minho, à TecMinho, ao IEFP e à ANJE), a 

formação profissional, a experiência profissional anterior e as actividades extracurriculares 

foram os aspectos mais úteis primeiro no despertar do espírito empreendedor e na 

concretização posterior com uma experiência ao nível do empreendedorismo (cf. Quadro 42).  

 

Quadro 42 – Grau de utilidade das experiências para a criação do próprio emprego/ empresa 

Grau de utilidade das experiências 
 

N 
 

Média 
Desvio- 
padrão 

Estágio 40 2,55 1,518 

Actividades extracurriculares 41 2,51 1,519 

Estrutura curricular do curso 40 2,78 1,074 

Experiência profissional 40 2,20 1,454 

Formação profissional 39 2,18 1,121 

Outra experiência 9 4,00 2,291 

 
Escala: 1 – completamente útil a 6 – completamente inútil 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Por um lado, a autonomia e os honorários equivalentes dos que se encontram nesta situação 

exercem algum poder de atracção para certos grupos profissionais, com particular incidência 

para as mulheres; por outro, podem representar a alternativa disponível, em modalidades de 

trabalho precário, a tempo inteiro ou parcial, ou ainda, em dupla actividade. Apesar de 
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considerarmos imprescindível contemplar estas referências na análise da qualidade do 

processo de inserção profissional, o esforço de interpretação exigido por tal tipo de 

problemática ultrapassa os objectivos desta investigação. 

 

  

3.6. Jovens desempregados e inactivos 

 

Portugal tem vindo a conhecer nos últimos anos do século XXI uma importante inflexão da taxa 

de desemprego até então registada, sobretudo nos anos noventa do século passado. As baixas 

taxas de desemprego registadas, comparativamente aos seus parceiros europeus, deixaram de 

se verificar nos anos mais recentes. Estas aumentaram recentemente com particular incidência 

junto de jovens licenciados, para além de se manter a relativa constância das formas de 

desemprego (jovens sem escolaridade, mulheres e trabalhadores mais idosos com baixos 

níveis de qualificação profissional). Ao mesmo tempo, como vimos, esta transformação das 

relações de trabalho e emprego no sentido de se registar uma maior instabilidade e 

precariedade tem vindo a ser acompanhada por uma utilização crescente de modalidades 

“atípicas” de recrutamento e selecção da mão-de-obra juvenil.  

 

A dimensão económica, ou seja, a participação na actividade produtiva constitui um dos 

contextos mais importantes de afirmação de uma identidade social e pessoal. Porém, a posição 

social dos indivíduos não se encontra exclusivamente ligada ao lugar ocupado no sistema 

económico, em sentido restrito. A hierarquização das posições depende, obviamente, dos 

níveis de responsabilidade e do poder exercido no local de trabalho - constituindo os grupos 

sócio-profissionais um bom indicador a esse nível. Aquela hierarquização mantém, também, 

ligações com o grau de estabilidade do emprego e com o conjunto de direitos sociais instituído 

pelo Estado-providência, sobretudo, a partir da década de sessenta (cf. Schnapper; 1989; 

Maruani, 1989; Paugam, 2000). 

 

Entende-se por relação com o emprego as formas de acesso ao mercado de emprego e as 

condições jurídicas de exercício da actividade profissional. A relação com a protecção social 

integra um conjunto de disposições necessárias que reconhece aos activos em exercício 

profissional uma série de obrigações e de direitos, para além do salário directo dessa 

actividade; e reconhece aos inactivos formas variadas de direitos e de transferências 

(subsídios diversificados) em nome de uma actividade profissional passada, futura ou indirecta, 

em certos casos e, noutros, por referência a uma ideia de solidariedade social. É, porém, por 

referência ao emprego que se reparte e se distribui profissional e socialmente os indivíduos já 

que “o estatuto de emprego estrutura o estatuto no trabalho e contribui assim para a definição 

do estatuto social, da estratificação e das classes sociais” (Maruani, 1989: 32; itálico da 

autora).   

 



  

 110 

Como sabemos, a inserção profissional, enquanto processo multi-estatutário, tem vindo a 

apresentar modalidades várias - que constituem, ao mesmo tempo, as suas representações 

dominantes - em função da diversidade de estatutos assumidos pelos jovens: desde 

estagiários, desempregados, estudantes (regresso aos estudos) e inactivos a activos com 

emprego estável ou instável, a tempo inteiro ou a tempo parcial. Estas modalidades têm 

variado, igualmente, em função de características individuais (sexo, idade, etnia, origem social, 

etc.), dos percursos escolares (nível e tipo de escolaridade, área de estudo, etc.) e espaciais 

(regiões) e da evolução da formação social envolvente. 

 
Tendo em conta estes aspectos, verificamos que, de acordo com os nossos resultados, 5% 

declararam que já trabalharam e que actualmente se encontram desempregados e que 12% 

declaram nunca terem trabalhado.  

 

Quadro 43 – Perfil dos jovens desempregados e inactivos 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Dos 17% de jovens desempregados e inactivos, importa salientar que os jovens em situação 

de inactividade profissional, ou seja, os que não exerceram ou exercem qualquer actividade 

profissional correspondem a 70% desta população. Tanto os jovens desempregados como os 

inactivos apresentam perfis comuns, pois são na sua grande maioria do sexo feminino (66%), 

solteiros (96%), com idade igual ou inferior a 25 anos (80%) e, ainda, maioritariamente 

oriundos da fileira científica das “Humanidades e Ciências Sociais” (83%). 

 

 N 

Desempregados 

N 

Inactivos 

Sexo   

Masculino 7 21 

Feminino 18 36 

Estado civil   

Solteiro(a) 24 55 

Casado 1 2 

Idade   

Até 25 anos 20 46 

Mais de 25 anos 5 11 

Fileira Científica   

Humanidades e Ciências Sociais 20 48 

Engenharias e Tecnologias 5 9 

Total                                             N 25 57 

 30% 70% 
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A média do tempo no desemprego é de 7,4 meses, sendo que 44% dos entrevistados se 

encontram em “desemprego de inserção”, cuja duração vai até 6 meses, e 45% deles 

encontram-se com uma duração superior que vai até 1 ano. O desemprego de longa duração – 

mais de 1 ano – é vivido por 11% dos entrevistados (cf. Gráfico 28). 

 

Gráfico 28 – Tempo no Desemprego 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Ao comparar o tempo no desemprego por área científica, constata-se, por um lado, que o 

grupo de licenciados desempregados há mais tempo pertencem essencialmente, à fileira 

científica das “Humanidades e Ciências Sociais”, sendo que 51,4% deles já se encontravam 

nesta situação há sete ou mais meses. Por outro lado, os licenciados das ”Tecnologias e 

Engenharias” têm um elevado sucesso na inserção, o que pode ser demonstrado pelos 22% de 

entrevistados desta fileira que afirmaram não esperar nenhum mês no seu processo de 

emprego. 

Quadro 44 - Tempo no desemprego por área científica (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 
 

Área científica 

 
Humanidades e 
Ciências Sociais 

Tecnologias e 
Engenharias 

Total 

 
0 meses 

5,7 22,2 9,1 

  
1 a 6 meses 

31,4 44,4 34,1 

  
7 a 12 meses 

51,4 22,2 45,5 

  
Mais de 12 meses 

11,4 11,1 11,4 
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Contudo, o maior tempo no desemprego em geral não afecta somente os licenciados oriundos 

da fileira das “Humanidades e Ciências Sociais”, mas também a população do sexo feminino. À 

medida que aumenta o tempo no desemprego verifica-se que a percentagem de população que 

se mantém desempregada é maioritariamente feminina (cf. Gráfico 29). 

 

Gráfico 29 - Tempo no desemprego por sexo (%) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

Estes dados vêm colocar uma vez mais em evidência o carácter selectivo do tempo no 

desemprego. Com efeito, ele incide diferenciadamente sobre os licenciados, em função de três 

variáveis: o sexo, a fileira científica e o curso. 

 

Enquanto realidade historicamente recente, o desemprego dos licenciados evidencia a 

importância de se desenvolver instrumentos facilitadores de acesso ao mercado de trabalho 

orientados para este segmento específico e crucial da mão-de-obra. Desde a importância da 

reconversão académica que coloca a um outro patamar a organização deste processo, importa 

realçar a questão das disposições e dos meios de que dispõem os licenciados para a obtenção 

de um emprego num quadro mais vasto de problematização do processo de inserção 

profissional.  

 

Um dos traços que define o desempregado para efeitos estatísticos e segundo a classificação 

da OIT prendem-se com a procura activa de emprego. Assim, segundo os nossos resultados, a 
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frequência registada quanto à procura activa de emprego é expressiva de uma mobilização 

diária (54%) e semanal (29%) no sentido de ultrapassar a situação de privação de um emprego 

(cf. gráfico 30). 

 
Gráfico 30 – Frequência da procura de Emprego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Igualmente, os meios usados para tentar conseguir um novo emprego têm-se centrado na 

resposta a anúncios e na participação em concursos (57%), sendo que aqui os contactos 

pessoais apresentam um valor inferior (12%). Com efeito, na óptica dos licenciados, são vários 

os motivos que estão na base do insucesso registado ao nível da obtenção de um emprego (cf. 

Gráfico 31). Estes prendem-se, por ordem de importância, com o facto de haver um excesso de 

profissionais à procura de emprego (32%), com as exigência de experiência profissional por 

parte das empresas (23%) e, ainda, pelo facto de muitas empresas/ organizações 

desconhecerem as potencialidades do curso (14%).  

 

Quando analisamos os motivos do insucesso na procura de emprego por fileira científica, 

depreendemo-nos com interessantes associações. Assim, contrariamente aos jovens das 

“Humanidades e Ciências Sociais”, para a totalidade dos jovens das ”Tecnologias e 

Engenharias”, as saídas profissionais da sua licenciatura não constituem o motivo do seu 

insucesso na procura de emprego. Estes apontam sobretudo a indisponibilidade no que diz 

respeito à mudança de residência e a exigência de experiência profissional como os principais 

motivos do seu insucesso.  
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Gráfico 31 – Motivos do insucesso na procura de emprego 
 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Quadro 45 – Motivos do insucesso na procura de emprego por fileira científica (%) 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

Fileira científica 

  

Humanidades e 
Ciências 
Sociais 

Tecnologias e 
Engenharias 

Total 

  
Licenciatura sem saídas profissionais 

9,1 ,0 9,1 

  
Excesso de profissionais à procura de emprego 

29,9 2,6 32,5 

  
Indisponibilidade a mudar de residência para conseguir um emprego  

1,3 5,2 6,5 

  
Exigência de experiência profissional por parte das empresas 

15,6 7,8 23,4 

  
Características da estrutura empresarial da região 

3,9 2,6 6,5 

  
Desvalorização do diploma universitário 

2,6 ,0 2,6 

  
Organizações/ Empresas desconhecem as potencialidades deste curso 

13,0 1,3 14,3 

 
Total 
  

77,9 22,1 100,0 
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3.7. Mecanismos facilitadores/ inibidores de acesso ao emprego 

 

Vimos que para a grande maioria dos licenciados entrevistados o primeiro contacto com o 

mercado de trabalho assume uma forma precária, embora a tempo inteiro. Contratos a termo 

certo, estágio profissional e “recibos verdes” são as modalidades de relação contratual 

dominantes entre os licenciados. Desta forma, a existência de vínculos laborais precários ou 

mesmo inexistentes contribuem para que 71% dos licenciados se encontrem numa situação 

particularmente vulnerável face ao emprego.  

 

Num contexto onde as relações contratuais precárias imperam, importa aprofundar as 

percepções sobre as estratégias de inserção destes jovens, em especial sobre os mecanismos 

de facilitação/ inibição de acesso ao mercado de trabalho. Igualmente, importa analisar suas 

opiniões sobre as acções que deverão ser levadas a cabo para fomentar o emprego, os seus 

principais responsáveis e os meios mais eficientes para aceder ao tão “desejado” emprego. 

 

Assim, no que respeita à avaliação de vários factores no acesso ao emprego verifica-se um 

elevado número de opiniões favoráveis relativamente à importância atribuída ao grau de 

formação, às competências e experiência profissionais. Para os entrevistados, o diploma e a 

experiência/competência profissional constituem importantes mecanismos facilitadores para 

“aceder ao emprego”. Em contrapartida, a classificação final do curso, a área de pré-

especialização da licenciatura e as experiências extracurriculares são pouco valorizadas por 

eles (cf. Gráfico 32).  

 
Gráfico 32 – Médias de avaliação da importância de vários factores no acesso ao 

emprego 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Quadro 46 – Avaliação da importância de vários factores no acesso ao emprego 

 

Factores importantes de acesso ao emprego 
 

N 
 

Média 
Desvio -
padrão 

Moda Mínimo Máximo 

Grau de formação 456 2,08 1,211 1,00 1 6 

Local e experiência de estágio 451 2,76 1,481 2,00 1 6 

Área de pré-especialização 437 3,35 1,638 3,00 1 6 

Classificação final do curso 447 3,80 1,340 3,00 1 6 

Competências de relacionamento pessoal 444 2,53 1,212 2,00 1 6 

Características pessoais 451 2,47 1,195 2,00 1 6 

Experiência profissional 452 2,11 1,220 1,00 1 6 

Competências profissionais 439 2,08 1,134 2,00 1 6 

Experiências extracurriculares 445 3,04 1,410 3,00 1 6 

Outro factor 12 1,75 1,865 1,00 1 6 

 

Escala: 1 – completamente importante a 6 – nada importante 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Contudo, numa análise por fileira científica é de salientar que foi atribuída uma maior 

importância ao diploma pelos licenciados da área das ”Tecnologias e Engenharias”. Em termos 

gerais, a licenciatura foi considerada, pela maioria dos entrevistados, “muito importante” numa 

escala de importância que varia entre 1 a 6, sendo que 1 significa “completamente importante” 

e 6 “nada importante” (cf. Quadro 47). 

 

 Quadro 47 - Avaliação da importância de vários factores no acesso ao emprego por fileira 
científica 

 

 
Escala: 1 – completamente importante a 6 – nada importante 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Fileira científica 

  Humanidades  
e Ciências Sociais 

Tecnologias 
 e Engenharias 

  Média N 
Padrão-
desvio Média N 

Padrão-
desvio 

Grau de formação 2,18 251 1,200 1,86 201 ,995 

Local e experiências de estágio 2,67 240 1,325 2,52 195 1,172 

Área de pré-especialização 2,97 214 1,168 2,93 180 1,166 

Classificação final do curso 3,82 244 1,294 3,68 197 1,296 

Competências de relacionamento pessoal 2,44 239 1,176 2,54 201 1,095 

Características pessoais 2,42 244 1,136 2,39 201 1,010 

Experiência profissional 2,05 249 1,248 2,13 201 1,088 

Competências profissionais 2,01 240 1,067 2,06 195 ,998 

Experiências extracurriculares 2,88 243 1,382 3,11 195 1,249 
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Os principais factores mais salientados pelos licenciados que dificultam o acesso ao emprego 

são os que resultam de características pessoais e sociais, como, por exemplo (cf. Gráfico 32): 

 

� Etnia (83%)  

� Crenças/ práticas religiosas (72%), 

� Estado civil (66%) 

� Sexo (65%) 

� Idade (60%) 

 

Estes factores estão relacionados principalmente com questões culturais, de género e, 

inclusive, de estatuto conjugal. Mesmo assim, é relevante a percentagem – acima dos 50% - 

dos que consideram que a origem geográfica dificulta a transição para a vida activa. A 

percepção de constrangimentos relacionados com a região no que diz respeito ao tipo e 

dimensão das empresas e ao padrão de especialização produtivo apresenta-se, mais uma vez, 

como uma dimensão relevante na análise das estratégias de inserção. Veremos na III Parte 

deste estudo - Diagnóstico às empresas da Região Norte – a relevância para a actuação 

concertada no sentido da promoção do desenvolvimento económico e social dessa região. 

 

Em contrapartida, os factores facilitadores de acesso ao mercado de trabalho declarados pela 

maioria dos entrevistados são, por ordem de importância, os seguintes: 

 

� Frequência de cursos de formação profissional (96%); 

� Licenciatura (91%); 

� Aspecto físico (64%); 

� Localidade de residência (53%). 

 

Ou seja, a percepção da importância de conhecimentos e competências mais operacionais e, 

por isso, adquiridas através de cursos de formação profissional está a par da importância 

atestada à posse de uma licenciatura.   
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Gráfico 33 – Factores facilitadores/ inibidores do acesso ao emprego 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Se atendermos ao cruzamento dos factores de facilitação/ inibição pela fileira das 

“Humanidades e Ciências Sociais” e “Tecnologias e Engenharias”, verifica-se que, para estes 

últimos, a licenciatura, o sexo e as responsabilidades familiares são perspectivados como 

factores mais facilitadores (cf. Quadro 48). Isto poderá estar relacionado com a composição por 

sexo desta fileira que é maioritariamente masculina. Importa, assim, medir a importância da 

relação existente entre a opinião sobre os factores que facilitam/ dificultam o acesso ao 

emprego e o sexo dos entrevistados. 
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Quadro 48 – Factores facilitadores/ inibidores do acesso ao emprego por fileira científica 
 

Fileira científica 

Humanidades e Ciências 
Sociais 

Tecnologias  
e Engenharias   

  
N % N % 

Facilita 204 85 194 97 Licenciatura 
  Dificulta 35 15 5 3 

Facilita 226 96 182 96 Curso profissional 
  Dificulta 10 4 7 4 

Facilita 56 31 53 40 Sexo 
  Dificulta 125 69 81 60 

Facilita 64 32 53 36 Estado civil 
  Dificulta 133 68 94 64 

Facilita 89 40 71 40 Idade 
  Dificulta 131 60 108 60 

Facilita 138 66 88 62 Aspecto físico 
  Dificulta 72 34 55 38 

Facilita 32 17 21 17 Etnia 
  Dificulta 154 83 105 83 

Facilita 36 26 28 31 Crença/ prática religiosa 
  Dificulta 103 74 62 69 

Facilita 85 48 59 49 Origem geográfica 
  Dificulta 91 52 62 51 

Facilita 108 53 78 54 Localidade de residência 
  Dificulta 96 47 66 46 

Facilita 30 15 27 20 Responsabilidades 
familiares 
  Dificulta 165 85 110 80 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 
 

 

Tendo em conta a variável sexo e a sua distribuição em função das opiniões acerca dos 

factores que facilitam/ dificultam no acesso ao emprego, parece que, aparentemente, se 

detectam significativos desvios em função do sexo dos diplomados. Assim, quando 

comparamos as opiniões por sexo, constata-se que as licenciadas, ao contrário dos seus 

colegas do sexo masculino, consideram que o sexo, o estado civil e as responsabilidades 

familiares dificultam mais o acesso ao emprego (cf. Quadro 49).  
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Quadro 49 – Factores facilitadores/ inibidores do acesso ao emprego por sexo 
 

Sexo 

Masculino Feminino   
  N % N % 

Licenciatura Facilita 180 95,2 211 87,2 

  Dificulta 9 4,8 31 12,8 

Curso profissional Facilita 173 95,6 229 96,2 

  Dificulta 8 4,4 9 3,8 

Sexo Facilita 64 54,2 44 22,8 

  Dificulta 54 45,8 149 77,2 

Estado civil Facilita 63 45,7 54 26,7 

  Dificulta 75 54,3 148 73,3 

Idade Facilita 77 45,0 83 37,2 

  Dificulta 94 55,0 140 62,8 

Aspecto físico Facilita 96 67,6 129 62,6 

  Dificulta 46 32,4 77 37,4 

Etnia Facilita 23 18,5 30 16,4 

  Dificulta 101 81,5 153 83,6 

Crença/ prática religiosa Facilita 28 31,1 36 26,5 

  Dificulta 62 68,9 100 73,5 

Origem geográfica Facilita 62 52,5 81 46,0 

  Dificulta 56 47,5 95 54,0 

Localidade de residência Facilita 80 55,6 104 51,7 

  Dificulta 64 44,4 97 48,3 

Responsabilidades familiares Facilita 32 24,2 25 12,8 

  Dificulta 100 75,8 171 87,2 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Esta tendência vai no sentido da persistência de formas ocultas de discriminação do mercado 

de trabalho apesar de, no plano jurídico-legal, ou seja, no texto constitucional e no direito civil, 

existiram avanços significativos no que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, 

como sejam, por exemplo, no acesso à educação, às licencias de maternidade e paternidade, à 

atribuição de idêntico salário para o mesmo tipo de trabalho, entre outros aspectos. Porém, 

investigações recentes dão-nos conta da persistência de formas de discriminação em termos 

de género, umas explícitas outras implícitas (Marques, Silva e Veiga, 2006). 

 

Na verdade, a heterogeneidade de formas de divisão e organização do trabalho, a economia 

globalizada tem sustentado a recorrência da dominação masculina, apesar da aparente 

neutralidade de conceitos como “especialização flexível” ou “novos paradigmas produtivos”. A 

perpetuação da diferente inscrição do homem e da mulher no espaço social, em geral e, no 

mundo do trabalho em particular, é reforçada a vários níveis. É de referir, a este propósito, por 

exemplo, a existência de trabalho/ empregos “femininos” e “masculinos”, a naturalização das 

qualidades profissionais (e.g. “delicadeza”, “aparência física” versus “força física”), as 

desigualdades salariais fruto de “diferentes” tarefas, actividades ou profissões, a 
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“indisponibilidade” para a horários de trabalho mais extensos ou de horas extraordinárias, a 

maior vulnerabilidade contratual das mulheres face aos homens.  

 

Por sua vez, a não visibilidade de certos processos de produção das desigualdades de género 

desliza para o exterior do quotidiano de trabalho para aí, novamente, se diluir nos espaços de 

“não-trabalho” (e.g. doméstico, lúdico). É também justamente no espaço doméstico que se 

reproduz, e não raro, reforça, uma ordem de género assente na subalternização feminina, 

particularmente visível na distribuição das tarefas domésticas e nos cuidados de saúde com os 

filhos e/ou dependentes pelas mulheres e dos próprios homens (e.g. maridos, pais, sogros). 

Quando ambos os membros do casal desempenham uma actividade remunerada, havendo 

uma família de parentesco ou conjugal a tempo inteiro, aquele espaço apresenta-se sobretudo 

para as mulheres como um espaço de trabalho imposto, de constrangimento, de sobre-trabalho 

não remunerado (cf. Guerreiro et al., 2000; Perista, 1999). Para os homens aquele espaço de 

“não-trabalho” ainda não se tem, ou raramente o tem sido, apresentado como um espaço de 

trabalho imposto, sendo ocupado, quando existente, em actividades lúdicas. Considerando o 

relatório realizado pelo OCDE (2004) sobre as políticas de conciliação da actividade 

profissional e da vida familiar, pode-se dizer que Portugal, no conjunto dos países analisados, 

tem vindo a actuar privilegiadamente ao nível dos incentivos financeiros para que os pais 

utilizem as licenças de paternidade e possam assim partilhar as tarefas na vida familiar.  

 

Quanto às acções que deveriam ser levadas a cabo para aumentar as oportunidades de 

emprego, estas situam-se entre um conjunto de actuações que inclui a criação de incentivos ao 

nível da promoção do 1º emprego (73%), do empreendedorismo e do reforço da orientação 

profissional, com 49% e 48% respectivamente. Portanto, a criação de incentivos destinados ao 

1º emprego, que poderá ser materializada através de estágios em empresas nacionais e 

internacionais, surge como acção importante. Além disso, o fomento à criação do próprio 

emprego/ empresa e ao aconselhamento/ orientação profissional poderá contribuir, igualmente, 

para aumentar as oportunidades de emprego (cf. Gráfico 34). 
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Gráfico 34 – Acções que deveriam ser levadas a cabo para aumentar as oportunidades 

de emprego 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Em geral, a grande maioria dos licenciados considera que cabe principalmente às 

Universidades (82%) não só a formação/ qualificação de um profissional apto para o mercado 

de trabalho, como também a responsabilidade na formulação e execução de políticas activas 

de fomento do emprego (cf. Gráfico 35).  

 
 
 

Gráfico 35 – Responsáveis pelo fomento do emprego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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A partir dos dados obtidos é possível afirmar que não existe uma correspondência entre os 

meios mais utilizados pelos licenciados e os meios que, na sua opinião, são mais eficientes 

para aceder ao emprego. Assim, se por um lado, os entrevistados declararam recorrer mais ao 

envio de candidaturas espontâneas/currículos (66%), resposta a anúncio de jornal (55%) e 

inscrição no centro de emprego/IEFP para conseguirem emprego; por outro, consideram que 

os meios mais eficientes para a obtenção do emprego estão associados à rede de 

conhecimentos pessoais, familiares e profissionais. 

 
 

Gráficos 36 – Meios mais utilizados e eficientes no acesso ao emprego 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

 

 

4. Fluidez das competências e do perfil de empregabilidade  

 

Indissociável da difusão de novas tecnologias de informação e da pressão da concorrência, à 

escala global da economia, a transformação nos conteúdos dos perfis de qualificação responde 

às exigências de polivalência, responsabilidade, iniciativa e capacidade de adaptação/reacção, 

flexibilidade, entre outras. Assim, uma das estratégias de inserção profissional dos jovens 

passa por conseguirem obter e manter um perfil de empregabilidade inovador e adequado às 

exigências do mercado de trabalho actual. Ao se converterem os saberes certificados em 

saberes de acção, poder-se-á, também, explicar, em grande medida, a manutenção das 

pressões (tanto dos jovens licenciados, como do sector empresarial) no sentido de formações 

académicas com conteúdos programáticos mais profissionalizantes.  
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4.1. Correspondência da licenciatura ao emprego 

 

A correspondência (ou não) do diploma ao emprego constitui, sem dúvida, um dos modos ou 

estratégias de (in)validação dos conhecimentos e saberes dos licenciados. Trata-se de 

assimilar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e de os pôr à 

prova na realidade, conferindo-lhes eficácia e credibilidade junto das entidades empregadoras.  

 

Pode confirmar-se, com base nos resultados obtidos, que há uma importante correspondência 

da licenciatura ao emprego, em particular no mesmo ramo (64%) ou num ramo afim (20%). A 

referência à Universidade como espaço de aprendizagem de conhecimentos e capacidades 

mobilizáveis em contextos de trabalho aparece aqui incontestada, dado o elevado grau de 

correspondência entre o diploma e a actividade profissional (cf. Gráfico 37). 

 

Gráfico 37 – Correspondência da licenciatura ao ramo do emprego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

Porém, não se pode deixar de observar, igualmente, uma relação significativa entre o grau de 

correspondência da licenciatura ao emprego em função das fileiras científicas (V=0,363; 

p=0,000). Com efeito, são sobretudo os licenciados das áreas de conhecimento das 

“Tecnologias e Engenharias” que mais contribuem para aquela percepção de elevada 

correspondência (62,5%), contra apenas 37,5% dos licenciados das áreas das “Humanidades e 

Ciências Sociais”, considerando, ainda, que 74,6% declaram ter um emprego num ramo 

diferente da sua formação académica (cf. Quadro 50).  
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Quadro 50 – Correspondência da licenciatura ao ramo do emprego por fileira científica 
(%) * 

 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,363; p=0,000) 

 

 

Portanto, mais uma vez se corrobora o papel central a que as universidades são chamadas a 

desempenharem para uma efectiva sociedade de conhecimento39 que passa pela ideia de que 

as sociedades contemporâneas são crescentemente governadas pelo conhecimento e pelo 

saber de peritos (expertise), dos detentores de formação elevada. Com efeito, é consensual a 

tese de que se vive num mundo caracterizado por níveis crescentes de reflexividade, mediados 

por sistemas de peritos e sublinha que hoje os cidadãos se relacionam constantemente com o 

meio social que os rodeia e consigo próprios, incorporando níveis crescentes de informação e 

conhecimento. Estes assentam em graus diversos de abstracção ou de tecnicidade, de 

certificação ou de informalidade, de especialização ou de multidisciplinariedade. O enfoque das 

políticas comunitárias em matéria da educação e das competências é o de se contemplar 

justamente a diversidade de contextos, tipos e naturezas de conhecimentos para a 

concretização de uma “sociedade aprendente” (OCDE; 2000)40.  

 

 

 

4.2. Investimento na formação académica e/ou profissional 

 

O investimento pós-licenciatura dos diplomados foi desdobrado em duas vertentes: a da 

formação académica e a da formação profissional. Dos dados obtidos regista-se que a 

esmagadora maioria (88%) declara ter necessidade de formação complementar. A confirmar 

esta informação, muitos licenciados declararam que frequentaram algum tipo de formação 

específica (76%). Destes, a formação deu-se antes da licenciatura (5%) e durante a mesma 

                                                 
39 Não ignoramos que, todavia, esta expressão “sociedade do conhecimento” não se apresenta consensual e isenta de 
polémicas diversas. A ampla difusão de conceitos como os de “sociedade da informação” (Lyotard, 1984) ou de 
“sociedade do conhecimento” (Bell, 1973) testemunham a dinâmica de alguns dos seus debates. 
40 No relatório “Knowledge management in the learning society” da OCDE (2000) faz-se uma distinção entre o 
conhecimento codificado, obtido por via da educação formal, e o conhecimento tácito, criado através da prática 
profissional complexa.  

 Área científica 

  
Humanidades e 
Ciências Sociais 

Tecnologias e 
Engenharias 

  
No mesmo ramo da licenciatura 

37,5 62,5 

  
Num ramo afim da licenciatura 

75,9 24,1 

  
Num ramo diferente da licenciatura 

74,6 25,4 
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(18%). Após a conclusão da mesma, 53% declararam que frequentaram acções de formação 

(cf. Gráfico 38). 

 

Gráfico 38 – Frequência de formação específica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Particularizando a formação frequentada pelos licenciados, verifica-se, como seria expectável, 

a concentração de resposta (76,5%) ao nível da formação profissional. Em contraponto, a 

formação académica, incluindo pós-graduação, mestrado, especialização e outra licenciatura, 

representa 23,3% das respostas obtidas. Igualmente relevante é a formação pedagógica de 

formadores que é frequentada por um número significativo de entrevistados.  

 

A iniciativa da formação partiu, sobretudo, do próprio (65%), sendo que alguns revelaram ter 

tido também o apoio da empresa (18%). Apenas como iniciativa da empresa, apenas 14% dos 

entrevistados tiveram a oportunidade de realizarem uma formação específica  

 

 

As designações dos cursos de formação profissional expostas permitem-nos aceder às áreas 

de especialização afins à formação académica ou à natureza e tipo de actividade 

desempenhada. As acções de formação mais frequentadas foram: 

 

� Informática: 29% 

� Formação pedagógica de formadores: 24% 

� Línguas estrangeiras: 21% 

� Qualidade: 12% 

 

 

Esta informação, mais uma vez, pode ser lida como reveladora das áreas de aprofundamento e 

actualização por parte das universidades, sendo desejável que os currículos académicos as 

incorporem progressivamente.  
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Gráfico 39 – Acções de Formação frequentadas 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Muitas destas áreas estão representadas nas expectativas face a acções de formação 

desejáveis, com excepção para as línguas estrangeiras41: 

 
� Línguas estrangeiras: 40% 

� Planeamento/ Gestão de projecto: 33% 

� Gestão Empresarial: 31% 

� Gestão de Recursos Humanos: 30% 

 

Igualmente ao se analisar as razões das opções pelos cursos de formação profissional, a ideia 

de complemento da área de formação, a valorização do currículo e a aquisição de 

competências profissionais aparecem como as mais referidas (43%, 42% e 39%, 

respectivamente). A situação de disponibilidade e de desemprego não se apresentam como 

motivadores de frequência da formação profissional (cf. Gráfico 40). 

 

Gráfico 40 – Motivos da frequência da formação específica 
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Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

                                                 
41 No quadro de uma sociedade de conhecimento e de aprendizagem (OCDE, 2000), para a efectiva cidadania que 
poderá passar pelo desempenho de um papel activo na sociedade a nível local, nacional e global pressupõe se 
detenham competências relacionadas com o domínio de línguas estrangeiras, matemáticas e tecnologia da informação. 
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Todavia, também são relevantes as razões que derivam de constrangimentos do actual 

mercado de trabalho. Este, mais instável e exigente, explica que muitos dos entrevistados 

procurem manter um perfil de empregabilidade competitivo seja pelo aumento das saídas 

profissionais (25%), seja pela possibilidade de ascensão profissional (8%), seja, ainda, pela 

reconversão profissional. Esta pressão para a actualização da formação e dos conhecimentos 

compreende-se dada a volatilidade de muitos dos saberes e competências dos currículos 

académicos e do imperativo para a aprendizagem ao longo da via junto deste segmento 

populacional. Em reforço deste padrão de motivações, os proveitos retirados da formação 

profissional traduzem-se, essencialmente, na melhoria da qualidade do desempenho no dia-a-

dia, em particular na valorização pessoal e profissional (cf. Gráfico 41).  

 

Gráfico 41 – Proveitos retirados da frequência de formação específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Em termos gerais, a formação profissional encontra-se associada, sobretudo, a vantagens na 

melhoria da qualidade profissional (83%), na melhoria da produtividade (50%) e constitui uma 

garantia da qualidade (45%). São vantagens que se aferem em contexto de trabalho e ao nível 

organizativo. Por conseguinte, 90% dos entrevistados estão dispostos a realizarem, no futuro, 

formação contínua. 
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A rentabilização do investimento educativo - propósito explicativo desenvolvido pela teoria do 

capital humano - certamente mobilizará muitos dos licenciados na negociação das condições e 

das estratégias de desenvolvimento de uma carreira (salarial e profissional). Mas admite-se 

que outros associem uma expectativa de auto-realização numa actividade profissional 

adequada à formação académica. Estes últimos, ao reportarem-se à possibilidade de se 

inserirem num contexto de trabalho e num grupo profissional conforme as expectativas 

depositadas no seu diploma, tendem a experimentar várias situações de trabalho e/ou a 

prolongarem o seu período de inserção profissional. Este prolongamento pode passar, como 

vimos, pelo investimento numa especialização profissional, pós-graduação ou mestrado, ou, 

ainda, numa outra licenciatura, aproximando-se do seu ideal de profissão. Portanto, a 

contemplação das modalidades de aprendizagem reconhecidas pressupõe uma análise da 

correspondência (ou não) do diploma ao emprego.  

 

 

4.3. Competências e subjectivação das relações de trabalho 

 

A crescente individualização das relações de trabalho permite, em certa medida e de forma 

paradoxal, uma aproximação dos sistemas educativo e produtivo que formalizam, ainda que 

com contornos fluidos, a acção individual em termos de competências técnico-científicas e, 

sobretudo, transversais. Esta aproximação não está, porém, isenta de manifestações de 

resistência por parte de certas instituições, em particular as do ensino superior (áreas 

disciplinares, concepções pedagógicas e fechamento corporativo), à abertura e à inovação face 

ao exterior (ao mundo empresarial e sua lógica).  

 

Por outro lado, assiste-se a um apelo à construção de uma posição/ lugar na sociedade por 

cada um, ou seja, um apelo à “acção” ou à “construção do espaço de acção” (Terssac, 1998: 

235-236), realçando-se três aspectos deste processo: o primeiro diz respeito à identificação de 

todas as qualidades (e não só dos saberes formais, transmitidos e certificados pela educação e 

formação) que são investidas na acção e que contribuem para a sua concretização; o segundo 

explicita o que está na base de perfis dotados de “empregabilidade permanente” (Marques, 

2001) num contexto organizado - a origem dos saberes (diplomas, experiência profissional, 

cultura), o seu modo de combinação, de ajustamento ao contexto organizado (relativizando o 

valor previsto do diploma); o terceiro enfatiza a avaliação do desempenho e da trajectória 

profissional do indivíduo. 

 

Inspirando-se no modelo japonês de des-hierarquização, a reorganização das empresas 

pressupõe o desenvolvimento de capacidades de comunicação e de cooperação (Kovács e 

Castillo, 1998; Estanque, 2005; Marques, 2005). Os trajectos de profissionalização tornam 

evidente um desfasamento crescente entre a identificação do posto de trabalho e a qualificação 
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do indivíduo, com a presença simultânea de jovens cada vez mais escolarizados em espaços 

de trabalho que impõem novos padrões de organização do trabalho. Por outras palavras, as 

exigências de uma formação geral de base e de competências transversais permitem explicar a 

tendência para o esbatimento de certos níveis hierárquicos intermédios em muitos contextos 

organizacionais.  

 

Com efeito, a tendência para um alargamento das actividades desempenhadas pelos jovens 

que têm de fazer “prova” das suas competências profissionais - visível já na crescente 

incorporação dos diferentes tipos de saberes a mobilizar – proporcionam-lhes vantagens 

adicionais na configuração do trajecto de profissionalização. Nesse sentido, é de assinalar a 

relevância das competências técnicas-científicas, que a formação académica proporciona, e 

sobretudo das competências transversais.  

 

De facto, perante uma listagem constituída por 21 modalidades de expressão das 

competências transversais, os entrevistados referiram, por ordem de importância, as seguintes: 

capacidade de resolução de problemas, trabalho em grupo, planeamento e organização do 

trabalho, inovação e criatividade, aprendizagem contínua e a autonomia. 

 

Quadro 51 - Características que definem um bom profissional (%) 
 

  
1ª  

ordem 
2ª 

ordem 
3ª  

ordem 

1. Trabalho em grupo 16 9 9 

2. Orientação para o cliente 3 4 3 

3. Resolução de problemas 17 12 6 

4. Autonomia 7 8 5 

5. Adaptação à mudança 3 6 8 

6. Inovação e criatividade 9 12 7 

7. Liderança 3 4 3 

8. Planeamento e organização 13 10 9 

9. Aprendizagem contínua 7 7 9 

10. Identificação de oportunidades   2 4 

11. Disponibilidade 1 5 4 

12. Influência/persuasão 1 0 1 

13. Relacionamento interpessoal 4 9 9 

14. Negociação 0 1 0 

15. Iniciativa 3 3 5 

16. Persistência 1 2 1 

17. Auto-controlo 1 1 2 

18. Tomada de decisão 2 2 6 

19. Motivação 7 4 7 

20. Gestão de conflitos 0 1 1 
21. Assunção de risco 
  

  
  

0 
  

0 
  

 

 Fonte: Entrevista estruturada aos recém-licenciados da Universidade do Minho – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Nesta perspectiva, pode admitir-se que a inserção profissional de um jovem licenciado 

depende da sua capacidade para se manter num mercado profissional, selectivo e incerto, a 

partir do momento que ele consegue fazer prova da polivalência e flexibilidade dos seus 

conhecimentos/competências junto dos empregadores e/ou do seu grupo de “pares”. Menos 

ligado a uma ideia de permanência da relação contratual, a empregabilidade do diplomado 

depende, cada vez mais, da capacidade deste em evitar o desemprego ou a desvalorização da 

sua formação académica, incluindo disponibilidade para a formação contínua ao longo da vida. 

No limite, o reconhecimento de um elevado potencial de empregabilidade poderá indiciar uma 

predisposição eventual para a criação do emprego/empresa. A vertente do empreendedorismo 

tem vindo a ser reconhecida como uma das vias possíveis de acesso ao mercado de trabalho, 

visível tanto pelas directivas comunitárias, como pelas políticas nacionais (QREN) e 

orientações programáticas por parte das instituições de formação em sentido lato, incluindo as 

do ensino superior42.  

 

Mais genericamente, a ênfase nas competências evidenciam, sobretudo, a mobilização 

subjectiva de cada um nas relações de trabalho e emprego, suas modalidades e 

constrangimentos, e no empenho “natural” das qualidades pessoais que configuram os actuais 

perfis profissionais. Desempenha, portanto, um papel na apropriação, pelo indivíduo, da sua 

trajectória e da sua história, bem como na reutilização dos seus saberes (recursos) cognitivos e 

sociais no seu percurso futuro. 

 

Na verdade, para a explicação e a compreensão da inserção profissional dos jovens 

licenciados importa contemplar tanto os constrangimentos de diversa ordem (e.g. origem 

social, género, fileira científica, localização geográfica, sector de actividade, dimensão da 

empresa), como as estratégias de inserção que podem ser desencadeadas pelos actores 

sociais. Com efeito, pode-se concluir que a vivência inicial de várias experiências profissionais 

constitui cada vez mais um processo normal de inserção para os jovens e que este se estende 

por períodos de tempo alargados, descontínuos e reversíveis. Igualmente, apesar de a 

inserção profissional dos jovens entrevistados se apresentar globalmente positiva, são 

inquestionáveis as recomposições em curso nos padrões e modelos culturais, nas relações 

sociais ao nível do contexto familiar, escolar e profissional da geração actual (e sua relação 

com outras gerações).  

 
 

 

                                                 
42 A este propósito, importa referir a sua importância no quadro da Universidade do Minho, em particular no âmbito da 
actividade da TecMinho que constitui uma associação de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 1990, tendo 
tido como promotores a Universidade do Minho e a Associação dos Municípios do Vale do Ave. Enquanto estrutura de 
interface da Universidade do Minho, visa promover a ligação à sociedade, sobretudo nas vertentes da ciência e 
tecnologia, contribuindo, assim, para o desenvolvimento regional, através da melhoria de competitividade das 
organizações e do aumento das competências das pessoas. 
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III. Parte 

Diagnóstico às Empresas da Região Norte 

 

 

Nesta parte serão apresentados os aspectos centrais do diagnóstico realizado às empresas/ 

organizações localizadas na Região Norte e que têm vindo a recrutar jovens quadros. Por 

conseguinte, o objectivo central deste diagnóstico foi o de conhecer as experiências das 

empresas em relação aos estagiários e licenciados recrutados, as dificuldades de adaptação e 

definição de lógicas organizacionais, os perfis de competência desejados, entre outros 

aspectos. Esta abordagem permitirá caracterizar as dinâmicas dos mercados de trabalho que 

absorvem este segmento qualificado de mão-de-obra. Para esta análise serão, igualmente, 

mobilizados factores co-explicativos, tais como os sectores de actividade económica, as 

modalidades de recrutamento e os vínculos contratuais predominantes, a área de 

profissionalização, em particular o grau de condicionamento da oportunidade de emprego em 

função do tipo de licenciatura, do perfil de competências e de género associados às formação 

académicas. Igualmente, importa analisar as percepções dos empregadores sobre os 

mecanismos facilitadores e/ou inibidores relacionados com o acesso ao emprego, bem como 

as actividades de I&D desenvolvidas em articulação com os principais actores locais/ regionais 

de emprego e de formação, nomeadamente com a UM.  

 

 

1. Radiografia das empresas estudadas 
 

Este estudo privilegiou, desde o momento da sua concepção, a região Norte de Portugal que, 

como se sabe, apresenta uma configuração empresarial e organizacional híbrida, constituída, 

em grande medida, por pequenas e médias empresas em sectores tradicionais (têxteis, 

metalúrgica, construção civil, entre outros) e em áreas inovadoras no sector de serviços e das 

Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Com efeito, em muitos desses 

espaços de trabalho persistem circunstâncias penosas e não qualificantes, associadas a 

modelos organizacionais e práticas de gestão obsoletas, a par de outros que se apoiam e/ou 

requerem autonomia e criatividade dos seus jovens trabalhadores (quadros médios e 

superiores).  

 

Assim, neste ponto iremos caracterizar e analisar, de forma sucinta e transversal, as empresas 

que integram o presente estudo, em particular, no que concerne à sua localização e dimensão, 

ao perfil dos dirigentes/ responsáveis pela gestão dos Recursos Humanos e à composição 

social dos trabalhadores em geral. Estes indicadores são importantes para se fazer uma 

primeira radiografia das empresas envolvidas e permitir, desde já, consolidar algumas das 
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pistas que têm sido avançadas quanto à importância das mesmas no condicionamento das 

trajectórias de inserção profissional de jovens licenciados.  

 

 

1.1. Dimensão e localização geográfica 
 
 

Das 393 empresas entrevistadas que integram os vários sectores de actividade privada, a 

grande maioria é constituída por empresas privadas (94,9%), pelo que tanto as empresas 

públicas e/ ou mistas, bem como as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)/ 

Associações e Fundações/ Cooperativas, em conjunto, apresentam valores residuais na 

amostra considerada43. 

 

 

Quadro 52 – Tipo de empresa/ organização 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Será, sobretudo, a alteração da importância relativa dos sectores de actividade que mais tem 

contribuído para mudar a paisagem em termos económicos. Com efeito, assiste-se à regressão 

do sector primário, acompanhada por uma certa estagnação do sector secundário. Pelo 

contrário, é o sector terciário que maior desenvolvimento regista nestas últimas décadas, em 

grande medida graças à entrada das mulheres no mercado de trabalho. 

 

Para efeitos estatísticos, os sectores de actividade económica das empresas entrevistadas 

foram definidos de acordo com a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE), 

disponível no site oficial do INE44:  

                                                 
43 Por esta razão, a análise aqui realizada apresenta-se sobretudo válida para o contexto empresarial de âmbito 
privado.  
44 Apesar de ter sido pedido expressamente o número da CAE, somente algumas organizações o sabiam. A 
codificação das respostas foi orientada grosso modo pelas informações disponibilizadas pelo site do INE 
(http://www.ine.pt/prodserv/nomenclaturas/cae_rev2-1.asp).  
 

Tipo N % 

Empresa Privada 370 94,9 

Empresa Pública 4 1,0 

Empresa mista (capitais públicos e privados) 2 0,5 

Instituição Particular de Solidariedade Social / Associação 12 3,0 

Fundação / Cooperativa 2 0,5 

Total 390 100 
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1. Agricultura (incluindo as pescas e outras actividades afins): divisões 01-05 do 

CAE; 

2. Indústria (extractiva e transformadora): divisões 10 a 45 do CAE; 

3. Comércio e turismo: divisões 50 a 55 do CAE; 

4. Serviços: divisões 60 a 93 do CAE. 

 

Tendo em conta esta classificação foi-nos possível caracterizar a nossa amostra. Esta aponta 

para concelhos que apresentam um tecido empresarial muito significativo que integram 

fundamentalmente os sectores secundário e terciário, sendo quase inexistentes actividades 

relacionadas com a agricultura, pecuária e actividades afins (cf. Quadro 53).  

 

Ainda é maioritária a presença da indústria (51%) com actividades que vão desde as que se 

prendem com a especificidade da região, em particular no âmbito da indústria têxtil, vestuário e 

confecção, seguidas das indústrias de plásticos e moldes, de construção civil, mecânica, 

cerâmica e alimentar, entre outras. Do conjunto das empresas, é de realçar as proporções 

relativamente significativas das que se inserem nas actividades de terciarização da economia, 

nomeadamente comércio, turismo e prestação de serviços (48,7%). 

 

Quadro 53 – Sectores de actividade económica (CAE) 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Para uma descrição mais pormenorizada dos sectores de actividade das empresas 

entrevistadas atente-se à informação a seguir exposta (cf. Quadro 54). 

 

 

 

 

 

 

Sectores de actividade económica N % 

Agricultura 1 0,3 

Indústria 197 51 

Comércio e Turismo 63 16,3 

Serviços 125 32,4 

Total 386 100 
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Quadro 54 – Principais subsectores de actividade económica 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Apesar da pouca diversificação industrial patente na presença esmagadora do sector têxtil e de 

vestuário, esta região tem conhecido, na última década, alguns processos de recomposição do 

seu tecido empresarial como resposta à competitividade económica devido à conjuntura de 

liberalização à escala global das economias nacionais. A existência de áreas de negócios 

ligadas à prestação de serviços às empresas permitem-nos avançar com o facto de se 

cruzarem movimentos desiguais de desenvolvimento nesta região. Sabe-se que as dinâmicas 

produtivas45 que a têm vindo a caracterizar são heterogéneas e, sobretudo, assimétricas em 

função dos parâmetros utilizados: i) da localização geográfica (litoral versus interior); ii) do perfil 

de especialização sectorial (mão-de-obra intensiva de pouco valor acrescentado versus novas 

tecnologias de informação e comunicação); iii) da criação de emprego no sector de serviços 

(comércio, domésticos e pessoais, em geral pouco qualificado versus serviços de consultoria, 

de saúde e educação); iv) dos níveis educacionais (elevadas taxas de abandono precoce do 

                                                 
45 Tivemos a oportunidade de assistir à apresentação dos resultados públicos da investigação coordenada pelo Prof. 
Doutor Carlos Gonçalves intitulado “A Região Norte de Portugal: dinâmicas de mudança social e recentes processos de 
desenvolvimento” (COCI/SOC/57600/2004) onde, justamente, a ideia central que perpassa em todos os domínios de 
análise (e.g. redes de proximidade e acessibilidades, demografia e estruturas familiares, estrutura empresarial e perfil 
de especialização sectorial, dinâmicas do mercado de trabalho) é a constatação de profundas assimetrias 
considerando os indicadores mobilizados (Universidade do Minho, 8 de Novembro de 2007).   

 
Subsectores de actividade económica 

 
N 

 
% 

Agricultura, pesca e indústria extractiva 2 0,5 

Indústria transformadora 171 44,3 

Electricidade, água e gás 4 1 

Construção e obras públicas 38 9,8 

Comércio 33 8,5 

Hotelaria e restauração 1 0,3 

Transportes, armazenagem e comunicações 4 1 

Actividades financeiras, bancos e seguros 5 1,3 

Actividades imobiliárias, alugueres 1 0,3 

Serviços às empresas 72 18,7 

Ensino, formação e investigação 12 3,1 

Saúde 13 3,4 

Acção social 4 1 

Comunicação social e publicidade 2 0,5 

Actividades culturais e recreativas 1 0,3 

Informática e electrónica 1 0,3 

Turismo e hotelaria 1 0,3 

Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 7 1,8 

Outro sector de actividade 14 3,6 

Total 386 100 
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ensino regular nas faixas etárias dos 18 aos 24 anos versus taxas de frequência e conclusão 

do ensino superior). Nesse sentido, a generalização da informação obtida para a região Norte 

deverá ser cautelosa e, sempre que possível, referenciada com base naqueles parâmetros 

expostos. 

 

Assim, atendendo ao ano de constituição das empresas, verifica-se que a maioria (52,6%) 

declara o seu início de actividade nas décadas de oitenta e noventa, sendo significativo o 

número de empresas que se constituíram em particular após Abril de 74. A empresa mais 

antiga que integra a nossa amostra remonta a 1924. Mesmo assim, é significativa a 

percentagem das que foram criadas no período entre 1990 a 1999: 32,9% e, desde 2000 até 

2006, foram criadas cerca de 18,4%.  

 

Estes sectores de actividade são caracterizados por pequenas e médias empresas, 

seguidamente designadas por PME, mais precisamente por ‘pequenas empresas’ e ‘micro 

empresas’46: menos de 50 e menos de 10 trabalhadores, respectivamente. A distribuição das 

empresas por volume de trabalhadores é a seguinte: micro empresa: 30%; pequena empresa: 

38%; média empresa: 27% e grande empresa: 6% (cf. Quadro 55). 

 

Estas repartem-se por todos os concelhos considerados, exceptuando Ponte de Lima que, na 

amostra considerada, não tem empresas de dimensão média e grande. Nos concelhos de Vila 

Nova de Famalicão, Braga e Guimarães, os sectores de actividade distribuem-se pelas várias 

dimensões de empresa, com particular importância para a presença de média e grande 

empresa. Portanto, pode-se, desde já, confirmar o facto de a região Norte apresentar uma 

fraca concentração empresarial considerando que quase 70% das empresas possuem menos 

de 50 trabalhadores. É evidente que este indicador é parcelar da dinâmica empresarial em 

estudo. Outros poderiam ser convocados para completar aquela análise que passariam pelo 

volume de negócio realizado e pela inovação organizacional. Em relação ao primeiro não 

dispomos de informação e quanto ao segundo, esse indicador só poderá ser aferido através de 

outros. Será referido este aspecto mais adiante.  

 
Ainda de referir na caracterização das empresas em estudo a informação relativa ao âmbito 

geográfico das empresas entrevistadas. Este é elucidativo dos mercados privilegiados pelas 

mesmas e maior ou menor permeabilidade à abertura dos mercados a nível internacional. 

Assim, 48,6% das mesmas actuam ao nível do mercado nacional e, em segundo lugar, ao nível 

do mercado regional/ local: 28%. É de referir, ainda, que 23% dos sectores de actividade 

económica actuam ao nível de um mercado multinacional. 

 
 
 

 

                                                 
46 Para a sua definição, cf. Regulamento (CE) nº 68/2000 da Comissão, de 12 de Janeiro de 2001. 
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Quadro 55 – Localização geográfica por dimensão da empresa (%) 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

A tendência para a maior internacionalização das empresas localiza-se, sobretudo, no sector 

secundário, bem como ao nível da prestação de serviços (cf. Gráfico 42). 

 
 

Gráfico 42 – Âmbito geográfico da actividade económica por dimensão da empresa (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Perante a crescente instabilidade da envolvente externa das empresas, importa que os 

dirigentes concebam continuadas estratégias de adaptação e de flexibilização das suas 

estruturas e modelos de funcionamento, no sentido de assegurarem a sua competitividade no 

Dimensão da empresa  

Localização geográfica 

Micro 
(1 a 9 trab.) 

Pequena 
(10 a 49 trab.) 

Média 
(50 a 249 

Trab.) 

Grande 
(250 + trab.) 

N 
 

Braga 21,4 46,2 25,6 6,8 117 

Vila Nova de Famalicão 21,3 31,1 36,1 11,5 61 

Barcelos 19,6 37,0 41,3 2,2 46 

Guimarães 19,5 40,3 35,1 5,2 77 

Ponte de Lima 37,5 62,5 - - 8 

Viana do Castelo 34,8 41,3 15,2 8,7 46 

Total 30,0 38,0 27,0 6,0 355 
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actual contexto de intensa concorrência económica (e.g. introdução de novas tecnologias de 

informação, modelos de gestão participativa, qualidade total).  

 

Na verdade, na amostra das empresas entrevistadas confrontam-se estruturas e lógicas 

organizacionais heterogéneas e, em grande medida opostas. Ao mesmo tempo estão patentes 

práticas inovadoras e descentralizadas de organização do processo de trabalho a par de outras 

mais restritas e tecnicistas, sendo estas, ainda, mais disseminadas em empresas com elevado 

nível de feminização da mão-de-obra (Marques, Silva e Veiga, 2006). Assim, apesar de 

importantes transformações tecnológicas registadas nas empresas portuguesas nas últimas 

décadas do século XX, persistem ainda obstáculos, sobretudo, ao nível da mudança 

organizacional, que, na óptica de Estanque (2005: 117), são fruto da “concepção tradicionalista 

que tem permanecido incrustada no tecido industrial português”. Os resultados divulgados 

recentemente nos meios de comunicação social obtidos pela BIC – Minho, Oficina de Inovação, 

revelam que dois em cada 10 empresários não se prepararam para a inovação e 

competitividade, permanecendo estagnados sem que se tenham preparado para a actual 

conjuntura económica. 

 

De facto, as organizações precisam de adoptar modelos flexíveis de produção, que permitam 

rapidez na diversificação, modificação e individualização de produtos, bens e serviços, e que 

mantenham elevados níveis de produtividade, de modo a satisfazerem as exigências 

específicas dos clientes e/ou utentes. Ou seja, os factores de competitividade não se definem 

mais nas bases convencionais da prática de baixos salários e de produtos com pouco valor 

acrescentado. Pelo contrário, os empresários têm de dominar quer as variáveis convencionais 

e previsíveis, tais como a regulação dos volumes de produção e redução de stocks, os custos 

de produção, o tempo de armazenamento e transmissão de informação, a intensificação do 

ritmo de trabalho, quer as mais imponderadas e imprevisíveis relacionadas com a inovação, a 

qualidade dos produtos e serviços prestados, a fidelização dos clientes/ utentes, a adaptação 

de modelos de trabalho mais maleáveis e flexíveis, a promoção de novos valores face ao 

trabalho e ao emprego (e.g., responsabilidade, participação, autonomia, desenvolvimento 

pessoal e profissional). Neste contexto, a crescente agressividade dos mercados globais 

determina, por parte das empresas, um conjunto de políticas de gestão no sentido de aligeirar 

os encargos fixos, nomeadamente através de estratégias de outsourcing e de subcontratação 

de empresas de pequena ou média dimensão. 
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55,70%

44,30% Masculino

Feminino

1.2. Perfil dos dirigentes/ responsáveis pelos Recursos Humanos 

 

Considerando o perfil dos dirigentes/ responsáveis pelos Recursos Humanos47 que 

participaram nas entrevistas estruturadas, pode verificar-se que no total de 393 inquiridos, 

55,7% são do sexo masculino e 44,3% do sexo feminino (cf. Gráfico 43).  

 

Esta primeira informação revela-se assaz importante quanto à ocupação de cargos com 

competências de gestão por parte de trabalhadores do sexo feminino no quadro das empresas 

em estudo. Porém, é necessário aprofundar esta primeira informação com outras variáveis de 

caracterização, nomeadamente idade, estado civil, nível de escolaridade, antiguidade na 

empresa e funções desempenhadas. 

 
Gráfico 43 – Sexo do dirigente/ responsável pelos RH 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Em termos da estrutura etária, a amplitude das idades registadas varia entre um limite inferior 

de 23 anos e um limite superior de 67 anos. Para os dirigentes do sexo masculino, a média de 

idades ronda os 41,33 anos, apesar de se verificar uma dispersão significativa (10,30). Já a 

idade média das mulheres entrevistadas é mais baixa comparativamente às do sexo 

masculino, apresentando um valor médio na ordem dos 35 anos, bem como uma menor 

dispersão das idades (7,58) (cf. Quadro 56). 

 
Quadro 56 – Idades médias do dirigente/ responsável pelos RH por sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

                                                 
47 Muitos destes são empresários gerentes das empresas entrevistadas, já que a dimensão média da empresa se situa 
ao nível da PME. 

Idade N %  Média 
Desvio 
padrão  

Masculino 217 55,49 41,33 10,30 

Feminino 174 44,50 35,06 7,58 

Total 391 100 38,54 9,69 
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Porém, numa análise cruzada das idades com o sexo dos dirigentes/ responsáveis podemos 

verificar que as mulheres até trinta anos são quase o dobro dos homens nessa faixa etária. Em 

sentido contrário, são mais os homens que apresentam idades superiores a 51 anos. O nível 

etário dos 31 aos 40 anos apresenta uma distribuição próxima das proporções do sexo do 

inquirido (cf. Quadro 57).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,290; p=0,000) 

 
 

Esta informação permite, desde já, salientar um aspecto importante da dinâmica profissional 

visível na progressiva ocupação pelas mulheres mais jovens de posições hierárquicas ao nível 

de gestão e chefia. Com efeito, se consideramos a antiguidade média na empresa, por sexo 

dos respondentes, regista-se uma média inferior para as mulheres, bem como uma menor 

dispersão desse valor, comparativamente à que se regista para o sexo masculino (cf. Quadro 

58).  

 
 

Quadro 58 – Antiguidade média do dirigente/ responsável pelos RH por sexo 
 

Antiguidade 

Sexo 

N %  Média 
Desvio padrão  

Masculino 216 55,81 11,15 8,91 

Feminino 171 44,18 7,77 6,58 

Total 387 100% 9,66 8,13 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

 
 

Quadro 57 - Idade do responsável/ dirigente por sexo (*) 

36 55 91 

39,6 60,4 100,0 

82 78 160 

51,3 48,8 100,0 

55 34 89 

61,8 38,2 100,0 

46 7 53 

86,8 13,2 100,0 

219 174 393 

55,7 44,3 100,0 

N 

N 

N 

N 

N 

Menos de 30

31 a 40 anos

41 a 50 anos

51 e mais anos

Total

Masculino Feminino

Sexo 

N 
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O aprofundamento desta informação através do cruzamento da antiguidade na empresa por 

sexo dos dirigentes/ responsáveis pelos RH permite corroborar a ideia da presença mais 

recente nestas funções por parte das mulheres (cf. Quadro 59). 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,218; p=0,001) 

 

Quanto ao estado civil, também é relevante verificar que, apesar de o estatuto casado(a) ser 

maioritário na nossa amostra, embora com maior expressão para os homens, há uma 

proporção relevante de mulheres que se declara solteira. Além disso, estas também se 

distribuem proporcionalmente mais do que os homens pelas outras modalidades de estado civil 

(cf. Quadro 60).  

 

 
Quadro 60 – Estado civil do dirigente/ responsável pelos RH por sexo 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Masculino Feminino 

Estado civil 

N % N % 

Solteiro(a) 35 16,1 45 25,9 

Casado(a) 172 79,3 115 66,1 

Em união de facto 2 0,9 3 1,7 

Divorciado(a)  7 3,2 9 5,2 

Separado(a) 0 0 1 0,6 

Viúvo(a) 1 0,5 1 0,6 

Total 217 100 174 100 

Quadro 59 - Antiguidade na empresa dos dirigentes/ responsáveis por sexo (%) * 

48,8 51,2 

47,8 52,2 

53,6 46,4 

58,0 42,0 

85,4 14,6 

219 174 

55,7 44,3 

N 

Há 1 ano 

Entre 2 a 5 anos

Entre 6 a 10 anos 

Entre 11 a 20 anos 

Há 20 e mais anos

Total

Masculino Feminino 

Sexo 
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Certamente, estamos em presença dos conhecidos indícios de transformação das estruturas 

familiares resultantes, em grande medida, pela entrada maciça das mulheres no mercado de 

trabalho (Torres, 1997; Ferreira, 1999; Wall et al, 2006).  

 

Retomando a caracterização dos dirigentes/ responsáveis, é relevante, igualmente, saber se a 

posição hierárquica dos mesmos corresponde ou não a um nível de escolaridade superior. 

Assim, a presença nos níveis de escolaridade mais baixos – até ao ensino básico (9º ano) – 

caracteriza particularmente os homens entrevistados, sendo aí residual a presença de 

mulheres. Por outro lado, o nível de escolaridade maioritário é o da licenciatura, embora haja 

uma proporção relativa superior junto das mulheres (59,5%) face aos homens (49,1%). 

Igualmente, pelo cruzamento da variável nível de escolaridade com o sexo, apenas se registam 

para o sexo masculino alguns casos ao nível do doutoramento (cf. Quadro 61).  

 

Quadro 61 – Nível de escolaridade por sexo * 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V= 0,290; p=0,002) 

 

Ou seja, as mulheres não só são mais novas a ocuparem cargos com responsabilidades de 

gestão e de chefia, como apresentam níveis de escolaridade superiores aos dos seus colegas, 

exceptuando os níveis relativos ao curso técnico não superior, ao bacharelato e ao 

doutoramento. Sabemos que a tendência para a entrada precoce no mercado de trabalho 

poderá explicar, em certa medida, estes valores mais expressivos junto dos entrevistados do 

sexo feminino, assim como estas informações vêm confirmar, nos anos recentes, a maior 

escolarização no segmento populacional constituído pelas mulheres. 

 

De um modo geral, estamos perante uma feminização do mercado de trabalho que tende a se 

dicotomizar no que diz respeito ao nível de habilitações. Esta é, ainda, caracterizada por se 

Masculino Feminino Total 

Nível de escolaridade 

N % N % N % 

Ensino básico – 9ª classe  16 7,5 2 1,2 18 4,7 

Ensino secundário – 12º ano 25 11,7 31 17,9 56 14,5 

Curso técnico não universitário 18 8,4 9 5,2 27 7,0 

Bacharelato universitário 19 8,8 4 2,3 23 5,9 

Licenciatura universitária 105 49,1 103 59,5 208 53,7 

Pós-graduação/ mestrado 27 12,6 24 13,9 51 13,2 

Doutoramento 4 1,9 0 - 4 1,0 

Total 214 100 173 100 387 100 
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basear numa mão-de-obra pouco qualificada e em posições hierárquicas inferiores; porém, 

existem segmentos significativos de feminização do mercado de trabalho que se define por as 

mulheres deterem níveis elevados de qualificação e de responsabilidade profissional. Esta 

última situação está sobretudo mais presente nos sectores da educação e da saúde. Mesmo 

assim, será que esta mutação em curso da divisão social do trabalho põe em causa a lógica 

masculina dominante (Bourdieu, 1999) da realidade empresarial portuguesa? Sabemos que a 

leitura destes resultados deverá ser prudente e cautelosa, já que tanto o emprego dos homens 

como o das mulheres tem na sua base premissas de uma divisão sexual do trabalho baseada 

no género, com desvantagens para a mulher. Com efeito, já referimos atrás que são muitas as 

investigações de cariz nacional e/ou regional (Marques, Silva e Veiga, 2006; Cardoso, 2005; 

CIDM, 2002, 2004; OCDE, 2004; CITE, 2005) que destacam a persistência de assimetrias de 

género nas relações de trabalho, de um modo geral, como sobretudo realçam as 

especificidades e os constrangimentos relativos aos sectores produtivos dominantes da região 

Norte: predomínio de micro/ pequenas empresas do sector têxtil, cerâmica e de construção civil 

centradas na utilização intensiva de mão-de-obra. Estes sectores são caracterizados por uma 

forte segregação da estrutura ocupacional, por baixos níveis de escolaridade da população e 

por uma forte taxa de actividade feminina, acompanhada de horários de trabalho a tempo 

inteiro. 

 

A descrição do conteúdo funcional dos dirigentes/ responsáveis pelas empresas permite ilustrar 

melhor o argumento da persistência da divisão sexual do trabalho48. Não podemos ignorar, 

antes de mais, o facto de predominarem micro e pequenas empresas. Por conseguinte, o 

conteúdo funcional do dirigente apresenta-se extremamente diversificado, podendo 

desempenhar actividades directamente produtivas, incluindo funções de coordenação, 

supervisão, gestão e administração da própria empresa.  

 

Assim, verifica-se que há uma associação muito importante entre o cargo ocupado/ função e o 

sexo dos inquiridos: são sobretudo mais os homens que as mulheres que declaram ocupar o 

cargo de administrador ou de sócio/proprietário (27,9%, contra 11,1%), bem como de director 

geral ou director (47,9%; contra 36,3%); em sentido inverso, são mais as mulheres que se 

apresentam como chefe de serviço ou departamento (19,3%, contra 9,5%), desempenham 

funções de técnica superior (14,6%, contra 7,1%) e não superior (11,7%, contra 3,3%) (cf. 

Quadro 62).  

 

 

 

 

 

                                                 
48 Trata-se de uma questão aberta pelo que tivemos de a recodificar a posteriori. Na verdade, a maior parte das 
respostas coincide com o conteúdo funcional correspondente ao cargo/ estatuto assumido na empresa.  
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Quadro 62 – Função/ cargo ocupado por sexo * 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V= 0,317; p=0,000) 

 

Mesmo com níveis de escolaridade superiores, as mulheres tendem a ocupar cargos de 

responsabilidade mais baixos na hierarquia. Por sua vez, o desempenho de funções de 

responsabilidade nem sempre corresponde um cargo formalmente explícito em termos do 

organigrama. Na verdade, se este afluxo de mulheres no mercado de trabalho exprime uma 

certa perspectiva de democratização e de igualdade de oportunidades (reforçada por directivas 

e programas estabelecidos pela União Europeia), ocultando, pelo menos no plano formal, a 

desigualdade inscrita no género, a inflexão das recentes análises sugere-nos, pelo contrário, 

que as fronteiras, longe de terem sido eliminadas, persistem nos quadros quotidianos de 

interacção do actual modelo organizacional, social e cultural das empresas portuguesas. 

 

 

1.3. Composição profissional da mão-de-obra 

 

Como sabemos, a estrutura da população activa portuguesa alterou-se profundamente nas 

últimas décadas do século XX devido à evolução da estrutura económica, aos processos de 

migração interna e externa (em particular, ao êxodo rural) e correlativas deslocações 

intersectoriais e à crescente escolarização verificada nas últimas décadas, designadamente a 

“massificação” do ensino superior49. Por outro lado, permanecem, como traço específico da 

composição da mão-de-obra das PME, os seus baixos níveis de qualificação escolar e 

                                                 
49 Apesar de tudo, não é assim tão “massificado” atendendo aos índices mais baixos assumidos por Portugal, no 
quadro europeu, e é perpassado por desigualdades no seu interior, nomeadamente no recrutamento dos jovens para 
cada um dos subsistemas do ensino superior público: universitário versus politécnico (cf. Campos e Renato 2005).  
 

Masculino Feminino Total 
Função/ cargo ocupado 

N % N % N % 

Administrador ou sócio proprietário 59 27,9 19 11,1 78 20,4 

Director geral ou director 101 47,9 62 36,3 163 42,7 

Adjunto ou assistente de direcção  7 3,3 9 5,3 16 4,2 

Chefe de serviço/ departamento 20 9,5 33 19,3 53 13,9 

Responsável por projecto/ obra 2 0,9 3 1,8 5 1,3 

Técnico superior 15 7,1 25 14,6 40 10,5 

Técnico não superior 7 3,3 20 11,7 27 7,1 

Total 211 100 171 100 382 100 
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profissional em termos nacionais (Guerreiro et al. 2001) e regionais (Marques, Silva e Veiga, 

2006). 

 

Os traços essenciais de caracterização da composição social da mão-de-obra das empresas 

entrevistadas estão expostos no quadro seguinte (cf. Quadro 63). No total da amostra das 

empresas, a maioria apresenta a seguinte distribuição por sexo: 57,5% do sexo masculino e 

42,5% do sexo feminino.  

 

Quadro 63 – Composição social da mão-de-obra (%) 

 Homens Mulheres Total 

Total 17 693 13 073 30 765 

% 57,5 42,5 100 

Escolaridade    

1º Ciclo – 4ª classe 14,1 11,8 13 

2º Ciclo – 6º ano 14,9 11,5 13,3 

3º Ciclo – 9º ano 16,8 15,8 16,3 

Secundário – 12º ano 19,9 22,8 21,3 

Curso técnico 6,8 7,7 7,2 

Licenciatura 24,5 27,6 26 

Outra escolaridade 3,0 2,8 2,9 

N 17034 11622 28656 

Classe etária     

Menos 25 anos 15,3 15,2 15,3 

25 a 30 anos 23,1 26,4 24,8 

31 a 40 anos 25,1 26,6 25,7 

41 a 50 anos 20,5 20,0 20,3 

Igual ou superior a 51 anos 16,0 11,8 13,9 

N 17086 11200 28286 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Com base na informação relativa à estrutura etária dos trabalhadores, importa referir que as 

empresas detêm, maioritariamente, uma mão-de-obra com idades superiores a 31 anos. 

Porém, até 30 anos, temos 40,1% dos trabalhadores, com particular destaque para a 

proporção relativa superior do sexo feminino, o que permite corroborar a progressiva entrada 

das mulheres no mercado de trabalho referida atrás. 

 

Com base na informação disponibilizada pelas empresas, os trabalhadores detêm níveis de 

escolaridade ainda predominantemente baixos – até 9 anos em 45,8% das empresas – mas 

em que a percentagem de trabalhadores com níveis mais elevados é já muito significativa. 

Com efeito, quase um quarto da amostra (24,5%) detém licenciados, apresentando uma 

expressão superior à taxa de quadros superiores afecta às empresas da região Norte para 



 

    

  

 

 147 

2004 (15%), segundo os dados da Direcção Geral de Estudos, Estatística e Planeamento do 

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (DGEEP, 2004).  

 

Quanto ao tipo de contrato estabelecido, confirma-se a presença maioritária do contrato 

permanente tanto para os homens como para as mulheres (58,8%), se bem que a presença de 

contratos a termo (certo e incerto) seja já uma fatia muito expressiva da realidade empresarial 

(36%). Como estamos perante empresas com uma longevidade significativa observa-se, em 

grande medida, uma estabilidade da respectiva mão-de-obra, de resto expressiva, se 

atendermos que a maioria dos trabalhadores mantêm um contrato de trabalho permanente (cf. 

Quadro 64). O quadro de referência de uma sociedade salarial baseada em contratos 

permanentes encontra aqui eco. Porém, como veremos mais à frente, a propósito das várias 

modalidades de flexibilidade do trabalho, muitas das práticas de recrutamento actuais 

assentam, quase sempre, na celebração de contratos a termo (certo e incerto). 

 

Quadro 64 - Vínculo laboral por sexo dos trabalhadores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Portanto, em termos gerais, a composição da mão-de-obra das empresas entrevistadas 

apresenta os seguintes traços: 

 

� Elevadas taxas de actividade por sexo; 

� Estrutura etária relativamente jovem, em particular para o sexo feminino; 

� Presença simultânea de níveis baixos e elevados de qualificação escolar, introduzindo 

uma importante segmentação da força de trabalho; 

� Manutenção de um importante “mercado interno” à empresa caracterizado pela 

estabilidade do vínculo profissional, a par de uma tendência para a secundarização da 

relação de trabalho através do recurso recente das figuras jurídicas alternativas (e.g. 

contratos a termo certo e incerto; trabalho temporário e part time). 

 

 

 

Vínculo laboral Homens Mulheres Total 

Contrato permanente 57,3 60,2 58,8 

Contrato a termo certo 30,7 29,6 30,1 

Contrato a termo incerto 6,8 5,1 5,9 

Outro contrato  5,2 5,1 5,2 

N 574 530 1104 
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2. Práticas de recrutamento e gestão de licenciados  

 

 

Um dos domínios importantes para se estudar as modalidades de inserção de jovens 

licenciados consiste em se conhecer as práticas de recrutamento protagonizadas pelas 

empresas. Será a partir das características dos empregos, nomeadamente do tipo de trabalho, 

das qualificações, da formação profissional, da progressão na carreira e dos salários praticados 

nas empresas que nos aproximamos dos modos de gestão praticados. Estes traduzem-se 

sempre em opções de captação ou rejeição da mão-de-obra em função do perfil da procura de 

emprego e das necessidades associadas aos diversos vectores que estruturam estes “fluxos 

de mobilidade” (Rodrigues, 1988).  

 

Por sua vez, importava saber se a prática de recrutamento de jovens quadros por parte das 

empresas da região Norte constituiria uma oportunidade para estas se inovarem, em especial 

pela introdução de inputs contínuos de conhecimentos científico e tecnológico, de modo a 

conferirem maior capacidade de adaptação empresarial ao mercado global e competitivo. Com 

efeito, sabe-se que para se optimizar as vantagens da flexibilidade tecnológica, é importante 

que esta seja acompanhada pela flexibilidade organizacional e social. Esta flexibilidade 

assenta, sobretudo, na aquisição e valorização de conhecimentos e competências inovadoras 

e da participação e responsabilidade dos trabalhadores. A resposta à imprevisibilidade e 

instabilidade crescentes do meio envolvente, a par da reivindicação do estatuto de actor social, 

reconhece-se e fomenta-se a autonomia, a capacidade de (re)acção, de adaptação e de 

decisão dos trabalhadores, que passam a ser vistos como processos de uma organização 

“aprendente” (OCE, 2000). 

 

 

2.1. Contratação de licenciados  

 

Perante a importância da intelectualização do desempenho profissional, a codificação do 

conhecimento com recurso às TIC, as empresas precisam de dispor de recursos humanos 

qualificados que saibam utilizar, produzir e difundir as informações nos mais variados domínios. 

Para uma empresa se manter no mercado esta deve ter capacidade de criar e estimular uma 

cultura de iniciativa e de inovação sendo que este é central no processo da competitividade e 

qualidade.  

 

Esta análise permitirá abordar eventuais (des)encontros e ambivalências nos processos de 

transferabilidade de qualificações académicas, de conhecimentos técnico-científicos e 

competências transversais nos contextos empresariais da região Norte de Portugal.  
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Assim, começar-se-á por analisar até que ponto as empresas estudadas têm vindo a recrutar 

estagiários e licenciados50 nos últimos anos. Do conjunto das empresas entrevistadas, a 

percentagem das que declararam não terem recrutado nenhum licenciado desde 2000 é de 

apenas 6,6%, contra as percentagens relativamente significativas das que o fizeram ao nível do 

emprego (61,1%) e, mais especificamente, ao nível do 1º emprego (40,5%) (cf. Gráfico 44).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Em geral, verifica-se que são, sobretudo, os anos recentes que se apresentam mais 

expressivos da prática de recrutamento de licenciados: apenas em cinco anos triplicou o 

número de licenciados que se tinha registado até 2000. Este reforço da prática de contratação 

de jovens licenciados é particularmente expressiva junto de mulheres licenciadas quando 

comparada com a dos homens (cf. Quadro 65). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Serão referidos os valores gerais para licenciados e estagiários, pelo que se adoptará a expressão licenciado por 
comodidade de análise. Apenas nas situações em que se identifica o estágio será feita a referência explícita a esse 
estatuto. Pretende-se, numa análise futura mais fina, aprofundar as dimensões que aproximam e separam aqueles dois 
estatutos: estagiário versus licenciado.  

Estágios curriculares

Estágios profissionais 

1º Emprego 

Emprego

Não contratou 

Gráfico 44 - Contratação de licenciados desde 2000
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Quadro 65 – Número de licenciados contratados por período de contratação 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Para esta dinâmica de criação de emprego, em particular de 1º emprego, bem como para a 

realização de estágios profissionais, tem contribuído sobretudo o sector da indústria. Este 

último sector a par do de prestação de serviços tem apresentado uma proporção relativa mais 

elevada na celebração de estágios curriculares, que geralmente não são remunerados, e de 

estágios profissionais. No comércio e turismo, a prática de não recrutamento de estagiários 

assume uma maior proporção relativa no conjunto dos sectores considerados (cf. Quadro 66). 

Igualmente relevante é a informação do número de licenciados recrutados desde 2000, bem 

como de celebração de protocolos de estágios, sejam estes curriculares ou profissionais.  

 
 

Quadro 66 - Contratação de licenciados desde 2000 (% de respostas afirmativas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Assim, durante o período de seis anos e no cômputo geral, os dirigentes/ responsáveis pelos 

recursos humanos das empresas entrevistadas declaram ter contratado 1762 licenciados e 671 

em 1º emprego. Em termos de estágios são, sobretudo, os curriculares que prevalecem com 

1059, seguidos dos profissionais, embora em menor número: 570 (cf. Quadro 67).  

Homens Mulheres Total 

Período de contratação 
N % N % N % 

Até 2000 295 30,2 179  18,9 474 24,7 

Entre 2001 a 2006 682 69,8 766 81,8 1448 75,3 

Total 977 100 945 100 1922 100 

48,7 12,2 39,1

51,4 10,5 38,1

58,2 14,8 27,0

30,8 42,3 26,9

51,9 14,0 34,1

Estágios curriculares

Estágios profissionais

1º emprego 

Não contratação 

Total

Indústria

Comércio e

turismo

Prestação

de serviço

Sectores de actividade
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Apesar de se verificar desvios elevados na distribuição do número de licenciados, é possível 

verificar que, desde 2000 a 2006, em termos médios, as empresas: 

 

� Contrataram 8,2 licenciados;  

� Contrataram 4,7 licenciados em 1º emprego; 

� Celebraram 3,3 estágios profissionais; 

� Celebraram 7,3 estágios curriculares; 

 

 

Quadro 67 – Número médio de licenciados contratados (%) 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Perante a importância de criação de emprego e da existência de oportunidades para os jovens 

recém-licenciados em estagiarem ou serem recrutados, geralmente sem experiência 

profissional, existem várias medidas políticas de emprego. Estas são muito diversificadas, 

sendo de referir as que se direccionam para este segmento específico de jovens qualificados 

no que diz respeito a programas de estágio profissional e de incentivo ao 1º emprego. A título 

de exemplo, temos os Programas de Estágios Profissionais do IEFP, o Programa REDE e o 

Programa INOV-JOVEM.  

 

Considerando os nossos resultados, pode verificar-se que a maioria dos inquiridos afirma que 

não beneficiou de nenhum programa de incentivo à contratação: 66,3%, contra 33,7% que 

declararam ter recorrido a algum programa disponível. Destes, a maioria celebrou protocolos 

com o IEFP, ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais, para além de muitas empresas 

terem recebido apoios ao 1º emprego (15,6%) também enquadrados por aquela instituição. As 

medidas do INOV-JOVEM acolheram 17,4% dos inquiridos e o programa REDE apenas 4,3% 

(cf. Gráfico 45).  

 

 

 

 

 

 
Número de licenciados Total 

 

Média 

 

Desvio-

padrão 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Estágios curriculares 1059 7,3 23,263 1 250 

Estágios profissionais 570 3,3 3,768 1 30 

1º emprego 671 4,7 12,296 1 120 

Emprego 1762 8,2 33,978 1 415 



 

    

  

 

 152 

6,96%

17,39%

4,35%

55,65%

15,65%
Outro programa de 
apoio

InovJovem

Programa REDE

IEFP - estágios 
profissionais

IEFP - apoio ao 1º 
emprego

Gráfico 45 – Programas de incentivo à contratação (%) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

2.2. Perfil sócio-demográfico dos licenciados recrutados 

 

A esmagadora maioria dos licenciados é proveniente da região Norte Litoral, sendo residuais 

as referências às regiões Centro e Sul. Também aqui se nota uma fraca mobilidade dos 

recursos humanos, visto que a região de origem coincide com o local de estudo e de trabalho.  

 

Do conjunto de licenciados recrutados, atente-se à seguinte distribuição por sexo: 53,7% do 

sexo masculino e 46,3% do sexo feminino (cf. Quadro 68). Como vimos atrás, estamos perante 

uma estrutura semelhante à da estrutura sexual das empresas entrevistadas (apesar de se 

registar uma proporção maior no que diz respeito ao recrutamento recente de mulheres 

licenciadas relativamente ao total dos trabalhadores femininos)  

 

Analisando a informação relativa à estrutura etária dos licenciados, importa referir que as 

empresas detêm jovens quadros com idades inferiores a 30 anos (56,8%), com particular 

destaque, mais uma vez, para o sexo feminino: 62,4%, contra 51,9% para o sexo masculino. 

Dos 31 anos em frente, as percentagens assumidas pelo sexo masculino tendem a ser 

relativamente mais elevadas do que as do sexo feminino. Estas informações indiciam, por um 

lado, a progressiva entrada das mulheres no mercado de trabalho e, por outro, a presença de 

licenciados homens há mais tempo no mercado de trabalho. 
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Quadro 68 – Perfil sócio-demográfico do licenciado recrutado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Com base na informação disponibilizada pelas empresas, os licenciados distribuem-se de 

forma ligeiramente assimétrica quanto ao seu estatuto civil. Elas são maioritariamente solteiras 

(57,4%), enquanto eles são casados ou vivem em união de facto (50,3%). Não surpreendem 

estes valores, sobretudo os da taxa de celibatários, se atendermos a que se trata de uma 

população activa ainda relativamente jovem, situação que aliás se conjuga com a tendência 

actual de casamentos em idades cada vez mais tardias. Por outro lado, verifica-se que há 

68,7% de mulheres sem filhos, adiando-se o casamento mas também a constituição de uma 

família. 

 

Quanto às responsabilidades com os filhos e/ou dependentes, estas tendem a recair 

proporcionalmente mais sobre as mulheres do que sobre os homens. A dualidade de papéis de 

produção e de reprodução que, como sabemos, tem um peso significativo na sobrecarga de 

trabalho sobre as mulheres, seja do trabalho doméstico, seja do cuidar dos filhos e/ou 

dependentes, apresenta-se como fonte de exigências acrescidas na presumida conciliação da 

vida familiar e profissional, nem sempre isenta de conflitos (Marques, Silva e Veiga, 2006). Este 

pressuposto de conciliação, tanto das mulheres, como dos homens, constitui um princípio e um 

 Homens Mulheres 

 
Total  

Total 963 831 1 794 

% 53,7 46,3 100 

Classe etária    

Menos 25 anos 13,2 19,6 16,2 

25 a 30 anos 38,7 42,8 40,6 

31 a 35 anos 22,3 24,4 23,3 

Igual ou superior a 36 anos 25,8 13,2 19,9 

N 963 831 1 794 

Estado civil    

Solteiro 48,6 57,4 52,7 

Casado ou em união de facto 50,3 40,6 45,7 

Outra situação 1,1 2,0 1,6 

N 941 845 1 786 

Agregado familiar    

Com filhos 40,4 30,4 35,7 

Sem filhos  58,9 68,7 63,5 

Outro dependente 0,7 0,9 0,8 

N 919 798 1717 



 

    

  

 

 154 

desafio presentes no espírito de muitas directivas comunitárias, estando ainda por analisar os 

seus efeitos nas práticas conjugais (cf. por exemplo, a Directiva 96/34/CE do Conselho, de 3 de 

Junho de 1996, relativa ao Acordo-quadro sobre a licença parental).  

 

A reforçar aquele argumento de exigência de conciliação de uma carreira profissional com as 

exigências da vida familiar, importa considerar os efeitos da duração dos horários de trabalho 

que se apresenta a tempo inteiro para ambos os sexos. Quase 90% dos licenciados das 

empresas inquiridas estão em regime de tempo inteiro, sendo a percentagem 

significativamente superior para o sexo masculino.  

 

A duração do trabalho a part-time apresenta valores relativamente residuais neste cômputo 

geral, embora seja sensivelmente mais elevada para as licenciadas. Em Portugal, os contratos 

a tempo parcial são relativamente pouco utilizados, se compararmos com o que ocorre em 

vários países europeus, sobretudo nórdicos. Embora considerados como uma boa prática no 

que diz respeito à conciliação da vida profissional com a familiar, o trabalho a tempo parcial é 

contraproducente dado os baixos salários associados a esta modalidade (OCDE, 2004). Ou 

seja, esta modalidade contribui para a diminuição do rendimento do agregado familiar, o que, 

no caso português seria mais evidente, tornando, portanto, insustentável esta modalidade de 

trabalho para bastantes famílias, mesmo se o pretendessem.  

 

Como se sabe, a entrada no mundo do trabalho constitui uma das etapas mais importantes na 

transição para a vida adulta, não só devido à necessidade da emancipação financeira face à 

família mas, sobretudo, devido à possibilidade de obtenção de um estatuto profissional 

socialmente reconhecido. De resto, sabe-se que muitos destes jovens licenciados em início de 

uma carreira profissional adiam a constituição de uma família pela insuficiência dos seus 

rendimentos económicos devido, em grande medida, à prática de baixos salários que atingem 

também o segmento de mão-de-obra qualificada. Os que se autonomizam face à família quer 

em termos residenciais, quer em termos de constituição de uma nova família fazem-no, 

geralmente, com o apoio dos pais que sustentam parte dos custos associados a esta transição 

para a vida adulta. Muitos destes jovens conscientes da sua dependência financeira apelidam-

se como pertencendo a uma “geração-canguru”. De um modo geral, o prolongamento da 

entrada na vida activa, a manutenção da dependência familiar (não só em termos afectivos e 

residenciais, mas também em termos económicos), o adiamento de constituição de uma família 

autónoma são traços gerais que permitem caracterizar este segmento juvenil (Marques, 2006). 

 

A agravar esta situação de dependência da família de origem está também o tipo de vínculo 

laboral que caracteriza os licenciados das empresas entrevistadas. A precarização da relação 

de trabalho é visível na ocupação de um tipo de emprego a tempo parcial e/ ou na celebração 

de contrato a termo (certo/ incerto). Estes dois aspectos são alguns dos indicadores, entre 
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outros, de um processo de inserção profissional não terminado e que se realiza em condições 

difíceis. As passagens entre as várias modalidades de emprego não têm de seguir 

necessariamente uma lógica normalizada, ou seja, a um contrato de trabalho a termo pode 

seguir-se um outro nas mesmas condições ou em condições inferiores, assim como os 

contratos de duração indeterminada podem constituir simples empregos de espera e ser 

abandonados na primeira oportunidade favorável. Inversamente, missões temporárias ou 

contratos a termo podem ser seguidos sem descontinuidade por um contrato de duração 

indeterminada, considerando estes períodos de ensaio ou de pré-emprego definitivo. Esta 

diversidade de estatutos não corresponde necessariamente a uma pirâmide de degraus 

idênticos em que progressivamente o jovem sobe até ao topo, simbolizando uma situação 

profissional confortável e satisfatória.  

 

Assim, a celebração de contratos com jovens licenciados com uma duração superior a um ano 

constitui uma prática dominante nas empresas entrevistadas (71,1%). Porém, há uma presença 

de duração dos termos de contrato ligeiramente diferenciada em função do sexo. Ou seja, 

cerca d 10% da mão-de-obra encontra-se com uma duração de 6 a menos meses de contrato 

de trabalho. A duração de sete meses a um ano de contrato está presente em 21% das 

licenciadas, descendo um pouco essa percentagem para o sexo masculino (16,5%) (cf. Quadro 

69).    

 

Quadro 69 – Relação laboral do licenciado   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

Horário de trabalho Homens Mulheres Total 

A tempo inteiro 89,4 86,4 88,0 

Part-time 9,3 11,8 10,5 

Outra duração 1,3  1,8 1,5 

N 992 959 1951 

Duração do contrato de trabalho     

Contrato até três meses 2,4 3,4 2,8 

Contrato entre 4 a 6 meses 8,6 6,1 7,5 

Contrato entre 7 a 1 ano 16,5 21,0 18,6  

Contrato superior a 1 ano  72,5 69,5 71,1 

N 892 767 1659 
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Em termos gerais, os licenciados recrutados pelas empresas entrevistadas apresentam os 

seguintes traços: 

 

� Distribuição maioritária de licenciados do sexo masculino, embora se registe nos anos 

mais recentes uma tendência para aumentar de licenciadas, em particular nas faixas 

etárias mais jovens; 

� Exercício de uma actividade profissional em regime de tempo inteiro para a 

generalidade dos licenciados; 

� Precarização do vínculo laboral visível na progressiva celebração de contrato a termo 

certo; 

� Adiamento de constituição de uma família pela insuficiente autonomização em termos 

económicos, em particular para as licenciadas. 

 

Assim, como nota relevante a destacar nesta análise em torno da política de recrutamento 

seguida pelas empresas nos últimos anos é a abertura das empresas a jovens licenciados e, 

em especial, à progressiva inserção de mulheres nos quadros. Este é já um importante 

indicador da transformação em curso numa economia baseada no conhecimento e na 

inovação. Com efeito, pode-se admitir, a partir daqui dois cenários importantes. Um primeiro 

que se prende com o facto de ser expectável que com a maior participação de quadros 

superiores detentores de conhecimento se configure comportamentos propícios à inovação nas 

empresas e, por conseguinte, se potencie a capacidade de (re)acção das empresas à actual 

envolvente dos mercados globalizados e competitivos.  É certo que esta inovação passa pela 

capacidade de “produção, mediação e uso” do conhecimento51 (OCDE; 2000) nos diferentes 

sectores de actividade, fazendo dos detentores de qualificações superiores um dos 

protagonistas centrais da sociedade de conhecimento. Com efeito, para as empresas se 

manterem competitivas e inovadoras não basta disporem de novas tecnologias de informação 

e de um enquadramento jurídico, financeiros e regulamentar que sustente a emergência destes 

novos protagonistas no mercado de trabalho – quadro superiores. Porque possuem 

conhecimentos técnicos-científicos e de competências transversais, estes poderão contribuir 

para o desenvolvimento da economia, muito em especial para a criação de novas empresas e 

de novos empregos qualificados – daí o papel crucial do espírito empreendedor.  

 

Um outro cenário prende-se com as consequências da progressiva feminização dos quadros 

superiores visível nas práticas de recrutamento em geral, bem como nos modelos de 

profissionalização que se irão constituindo nos quotidianos de trabalho e nas situações de 

interacção com os pares e outros grupos de profissionais. Até então, a análise da participação 

das mulheres em profissões “masculinizadas”52 têm-se centrado nos problemas das mulheres 

                                                 
51 Apesar de não haver uma definição suficientemente estabilizada do que se entende por “conhecimento”, 
52 A quase exclusividade das análises sobre a segregação sexual do trabalho confinada às mulheres que ocupam 
postos de trabalho rotineiros e desqualificantes, bem como a não contemplação das profissões (white-collar 
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na adaptação a uma carreira com padrões tipicamente masculinos. Na base destes problemas 

estão dificuldades de conciliação da carreira com a família, de manutenção, sem conflito, dessa 

dualidade de papéis. Para além disso, estas dificuldades são abordadas a partir de um alegado 

“voluntarismo” por parte das mulheres, ignorando os factores estruturais do mercado de 

emprego que limitam e constrangem a sua participação. Actualmente, será que é sustentável 

(e por quanto tempo) essa mesma lógica para empregos com requisitos de maiores 

qualificações académicas e profissionais - como são os empregos nas áreas da ciência e da 

engenharia que, progressivamente, têm vindo a ser ocupados também por mulheres? Além da 

tradicional feminização de certos postos de trabalho e de certas profissões, como enfermagem 

ou ensino, a relativa feminização de ocupações com maiores exigências de qualificações 

académicas, em particular para as jovens que saem hoje das universidades com diplomas em 

todas as áreas, tenderá a colocar outras questões centrais emergentes como: i) o poder 

certificado das competências científica e técnicas, assim como das estratégias de demarcação 

de “mercados profissionais” no sentido da construção de carreiras alternativas; ii) a perspectiva 

das culturas organizacionais na explicitação de barreiras à progressão das mulheres em 

lugares de topo e de chefia (efeito de “tecto de vidro”); iii) a gestão da diversidade que assenta 

na promoção da diferença sócio-cultural e de como esta poderá se traduzir em vantagens 

competitivas para a empresa (Cassel, 2000)53.   

 

2.3. Precedência do estágio 

 

Vimos que nos últimos anos, as empresas entrevistadas declararam que contrataram um 

número significativo de licenciados sob a forma de 1º emprego e, em especial, receberam 

estagiários no âmbito da conclusão da respectiva licenciatura. Assim, importa saber se esta 

contratação precedeu a realização de um estágio. Em 24,9% das situações, “nunca” a prática 

de recrutamento de um licenciado se concretiza após a realização do estágio. Porém, idêntica 

percentagem caracteriza “algumas vezes” aquela prática e 36,6% dos respondentes referem 

que o fazem “sempre” e “muitas vezes” (cf. Quadro 70).  

 

Em termos gerais, e independentemente do sector de actividade, a média de resposta centra-

se em 3,4, ou seja, aproxima-se de uma tendência próxima da “poucas vezes”, considerando a 

escala 1 – sempre e 6 – nunca. Observa-se, ainda, alguma dispersão nas respostas obtidas 

(1,8). 

 

                                                                                                                                               

occupations) e suas estratégias de profissionalização são criticadas por Witz (1992). A este propósito, a autora refere a 
existência de uma lacuna na literatura sobre a relação entre as profissões e o género, pelo que para se analisar 
transformações em curso será necessário recorrer ao conceito de “patriarcado”, considerado bastante operativo ao 
enquadrar a categoria género nas relações de poder do homem e de subordinação da mulher de uma forma mais 
abrangente. 
53 Neste contexto, existem algumas iniciativas organizacionais que incluem medidas orientadas para o desenvolvimento 
de carreira, da promoção da conciliação entre trabalho e família (Gaio Santos, 2006).  
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Quadro 70 – Contratação de um licenciando a partir do estágio por sector de 

actividade (%) 

 
Escala: 1- Sempre a 6 - Nunca 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

A distribuição do grau de frequência com que o empregador contrata licenciados após a 

experiência de estágio, por sectores de actividade, não apresenta variações significativas. 

Mesmo assim, verifica-se que no sector da prestação de serviços, a percentagem assumida no 

item “sempre” é relativamente superior (25,9%) à assumida pela dos outros sectores. Mesmo 

assim, é o sector do comércio e turismo que tem vindo a assumir um papel relevante na 

contratação de licenciados após a realização do estágio se considerarmos a soma obtida nos 

itens “sempre” e “muitas vezes”: 47%. Em termos gerais, podemos afirmar que é ao nível 

destes dois últimos sectores que se verifica uma maior disponibilidade para recrutarem 

licenciados após um período de provação através da realização de um estágio (curricular e/ ou 

profissional), revelando uma dinâmica mais significativa do que o sector secundário na criação 

de emprego.  

 

Como vimos atrás, a maior presença de estágios curriculares, por norma sob a forma não 

remunerada, permite que as empresas beneficiem de novos saberes e competências 

transportadas por estes jovens qualificados, contribuindo para a inovação e competitividade 

das mesmas como potencia condições para se apresentar como um processo de 

aprendizagem de conhecimentos de extrema importância para os licenciados. Estes 

conhecimentos, que emergem da lógica das organizações54 juntamente com os saberes 

certificados, fornecem-nos importantes pistas para a análise dos constrangimentos e 

estratégias dos jovens diplomados em início de uma carreira profissional. Esta ideia é crucial 

para a concretização de uma sociedade de conhecimento que reconhece e valoriza os vários 

tipos de conhecimento, desde os mais formalizados e codificados obtidos no quadro de um 

sistema de ensino, até aos conhecimentos tácitos e situados em contexto de trabalho, ou seja, 

recontextualizados na prática profissional (Caria, 2006).  

                                                 
54 No âmbito da Sociologia do Trabalho, têm sido várias as investigações que revelaram a importância atribuída ao 
espaço de trabalho na aprendizagem de um conjunto de saberes tácitos (Jones e Wood, 1984), intelectuais (Veltz, 
1986) e colectivos (Zarifian, 1983; Reynaud, 1987) indispensáveis ao bom funcionamento das empresas. 

Grau de frequência da contratação   

Sempre 
 
1 

Muitas vezes 
 
2 

Algumas  
Vezes 

3 

Poucas 
vezes 

4 

Raras 
vezes 

5 

Nunca 
 
6 

Secundário 16,3 14,7 26,3 12,6 5,3 24,7 

Comércio e Turismo 23,5 23,5 17,6 3,9 15,7 5,9 

Prestação de serviços 25,9 18,1 25,9 5,2 3,4 21,6 

Total 20,4 16,2 24,6 9,2 4,5 24,9 
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As consequências daí resultantes remetem-nos inexoravelmente para uma reflexão sobre o 

principal processo para a concretização daquela sociedade de conhecimento: a aprendizagem 

(OCDE, 2000). Neste contexto, importa reflectir sobre o papel do sistema educativo e seus 

desafios em articulação com outros sistemas (produtivo, formação profissional) que também 

participam como protagonistas na concretização de uma “sociedade aprendente”. Iremos 

desenvolver este aspecto mais adiante.  

 

Retomando a nossa análise relativa à importância dos processos de aprendizagem em 

contexto de trabalho, a contratação dos licenciados após a realização de estágio na 

organização constitui uma oportunidade simultânea para empresa e para o jovem quadro, na 

medida em que (cf. Quadro 71): 

 

� possibilita testar as competências profissionais do licenciado (69%); 

� confere maior capacidade de adaptação à organização (39,8%); 

� desenvolve a aprendizagem da organização (32%)  

 

Quadro 71 – Motivos de contratação do licenciado após realização de estágio (% 
respostas afirmativas) 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Desta forma, as representações do estágio assentam no reconhecimento de um laço 

inequívoco entre a universidade e o mercado de emprego. Este laço pode, contudo, assumir 

configurações diversas dependendo do reconhecimento da teoria e da prática, da formação 

académica e da experiência profissional, do diploma e do acesso ao primeiro emprego.  

 

Enquanto experiência profissional proporcionada pelo estágio, importa reforçar os aspectos 

que se prendem com a possibilidade de este constituir o primeiro emprego e de permitir a 

entrada no mercado de trabalho apoiado pela supervisão da universidade e da empresa. Na 

apreciação da ligação estabelecida entre a formação académica e a actividade desenvolvida 

Motivos % 

Protocolos estabelecidos com as Universidades 14,1 

Possibilidade de testar as competências profissionais do licenciado 69,1 

Menor custo para a organização 24,9 

Oportunidade de delegar trabalhos rotineiros 2,6 

Possibilidade de aprendizagem da organização 32,0 

Protocolos estabelecidos no âmbito dos estágios profissionais (IEFP) 27,9 

Oportunidade de contratar pessoal técnico qualificado 30,1 

Maior capacidade de adaptação à organização 39,8 

Maior rapidez de aprendizagem 17,5 

Adaptação às exigências do mercado 14,1 
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Proximidade total

Muita proximidade

Proximidade

Distância

Muita distância

Distância total

10,0 20,0 30,0 40,0

Percent

11,7

30,5

44,8

8,2

4,0

0,8

Completamente satisfeito

Muito satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito insatisfeito

Percent

10,0

20,0

30,0

40,0

9,9

41,0

44,8

3,8

0,5

no quadro empresarial, esta é próxima, atingindo valores médios inferiores a 3, sem que se 

registem grandes dispersões desta avaliação por sectores de actividade económica da 

empresa. Ou seja, no que concerne à ligação estabelecida entre a formação académica e a 

actividade desenvolvida na empresa pelo estagiário/ licenciado, 87% dos inquiridos considera-a 

como uma relação de proximidade (cf. Gráfico 46). 

 
Gráfico 46 – Proximidade entre a formação académica e o desempenho profissional (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

A alegada dicotomia que tende a caracterizar as relações entre os empregadores e a 

universidade parece não encontrar aqui grande expressão. Igualmente, o argumento de que o 

mundo da universidade se encontra alheado do que se passa ao nível da preparação técnica e 

científica exigida no mercado de trabalho também não se confirma junto dos entrevistados. 

Estes, pelo contrário, fazem uma avaliação “muito satisfatória” e “satisfatória” do desempenho 

profissional destes jovens quadros: 41% e 44,8%, respectivamente (cf. Gráfico 47). 

 
Gráfico 47 – Avaliação do desempenho profissional de jovens quadros (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Nestas estratégias empresariais de recurso à contratação dos estagiários com subsequente 

contratação parece evidente a percepção de que a batalha da inovação dificilmente será ganha 

sem o contributo de quadros detentores de conhecimentos científicos e técnicos, ou seja, de 

jovens licenciados. A avaliação feita ao desempenho profissional dos licenciados sugere-nos 

graus de satisfação importantes bem como de proximidade importante da formação académica 

face aos requisitos diferenciados em contexto de trabalho. Neste sentido, importa aprofundar 

esta relação das universidades com o mundo de trabalho e das áreas de estudo de 

recrutamento. 

 

 

2.4. Instituições e áreas de estudo de recrutamento  

 
 

A maioria dos licenciados recrutados pelas empresas é proveniente sobretudo da Universidade 

do Minho (67,4%) e do Porto (33,7%). Apesar da existência de vários institutos politécnicos na 

região Norte estes encontram aqui uma expressão estatística relativamente residual (cf. 

Quadro 72). Ora, justamente, uma das críticas que mais têm sido dirigidas às universidades 

residem no alegado desfasamento da formação ministrada, bem como no fechamento da 

mesma às realidades do mundo do trabalho. Em contraponto, tem sido colocada a ênfase na 

formação especializada, centrada na aquisição de conhecimentos operacionais vocacionados 

para as necessidades das empresas envolventes. Porém, não só aquele primeiro argumento 

não encontra consistência com as práticas de recrutamento, como o segundo não se tem 

apresentado como uma alternativa real de oferta de formação absorvida pelas empresas em 

estudo. 

 
 

Quadro 72 – Instituições de formação de estagiários/ licenciados recrutados 
(% respostas positivas) 

 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

Proveniência dos licenciados % 

Universidade do Minho 67,4 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 4,1 

Universidade Católica Portuguesa 4,1 

Universidade do Porto 33,7 

Universidade de Aveiro 5,5 

Instituto Politécnico do Cavado e do Ave 4,1 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 6,6 

Universidade Lusíada 7,1 

Universidade de Coimbra 2,2 

Outra instituição 9,7 
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Considerando entretanto as áreas de formação académica mais procuradas nos últimos anos 

pela envolvente empresarial estudada, verifica-se que estas têm sido (cf. Quadro 73): 

 

� “Engenharia e Tecnologia” (62,8%); 

� “Estudos Comerciais e Ciências de Gestão” (44,3%); 

� “Ciências Sociais” (16,7%)  

 

Esta distribuição do perfil académico dos estagiários contratados por áreas de estudo revela-

nos que mais do que a especificidade dos sectores de actividade são, sobretudo, as áreas de 

estudos que segmentam, em grande medida, as práticas de recrutamento de jovens 

licenciados.  

 

Com efeito, as empresas têm necessidade de disporem de profissionais qualificados nas várias 

vertentes das transformações em curso. Estas centram-se no domínio da inovação não só do 

ponto de vista tecnológico, mas também organizacional e social. Ou seja, está aqui em causa a 

importância das empresas deterem recursos humanos altamente qualificados dotados de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, capazes de adoptarem uma atitude dinâmica e 

empreendedora perante a resolução de problemas e imprevistos, mas também capazes de 

adquirirem e aplicarem novos conhecimentos de forma a contribuírem para a qualificação 

individual e colectiva da organização.  
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Quadro 73 - Áreas de estudo dos estagiários/ licenciados recrutados 

 (% respostas positivas) 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

2.5. Meios privilegiados de selecção de candidatos 

 

A progressiva proximidade entre os empregadores e a Universidade é, também, visível quer 

nos meios de selecção de licenciados, quer na avaliação que os empregadores fazem de um 

conjunto de requisitos aquando da escolha do candidato. O meio de informação privilegiado 

sobre potenciais candidatos ao estágio ou ao 1º emprego resulta da análise das candidaturas 

espontâneas e dos CV enviados pelos mesmos para as empresas (45,5%), seguido da 

mobilização de conhecimentos pessoais (36,2%) (cf. Gráfico 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de estudo % 

Ciências Agrárias 0,8 

Arquitectura, Planeamento Urbanístico e Regional 6,8 

Arte e Design 10,7 

Estudos Comerciais e Ciências de Gestão 44,3 

Ensino, Formação de Professores 5,2 

Engenharia e Tecnologia 62,8 

Geografia e Geologia 2,5 

Humanísticas 1,6 

Línguas e Filosofia 2,7 

Direito 2,7 

Matemática e Informática 13,1 

 
Ciências Médicas 

3,6 

Ciências Naturais 2,5 

Ciências Sociais 16,7 

Ciências da Comunicação e da Informação 5,7 

Outra área científica 2,2 
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Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Além destes meios de selecção, outros assumem percentagens significativas, tais como os 

anúncios no jornal, os estágios profissionais e a universidade, em particular pela via dos 

directores de curso, professores e colegas.  

 

 

 

 

15,3

19,5

3,3

20,8 20,3
18,4

27,9 

21,6 

36,2 

45,5 

7,4 8,2

 

Contactos profissionais (clientes/ fornecedores)

Conhecimentos de empregados/ funcionários

UNIVA (Unidade de Inserção na Vida Activa)

Universidade (directores de curso/ professores/ colegas) 

Centro de Emprego (IEFP)

Estágio curricular

Anúncios de jornal

Estágio profissional

Conhecimentos pessoais (amigos)

Candidaturas espontâneas/ envio de CV 

Empresas de recrutamento e selecção

Instituições de formação profissional 

 

Gráfico 48 - Meios de selecção de potenciais candidatos a estágio 
(% respostas positivas) 
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São as características pessoais (59,2%) e a entrevista de pré-selecção (48,3%) que exprimem 

as percentagens de respostas positivas mais elevadas (cf. Gráfico 49). Na verdade, tratam-se 

de dimensões que não sendo formalizadas em nenhum currículo académico assumem, 

contudo, uma importância decisiva no momento da decisão da selecção do candidato ao 

estágio ou ao 1º emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Em seguida, são mencionadas as competências profissionais (46,4%) e a experiência 

profissional (45,8 %), embora estes itens sejam aqui entendidos como uma representação do 

perfil de profissionalização associada às áreas de formação académica e estejam, em certa 

medida, ligados à importância das actividades extracurriculares dos candidatos.  

37,2 

14,7

20,3 

25,8

14,   % 

25,6

10,% 

48,3 

59,2 

5% 

45,8 

3,9 

46,4 

 

Estrutura curricular do curso
Experiências extracurriculares

Local e experiência de estágio anteriores

Formação profissional

Área de pré-especialização do curso

Auto-iniciativa
Classificação final do curso

Entrevista de pré-selecção
Características pessoais

Conhecimento prévio da organização

Experiência profissional

Cartas de recomendação

Competências profissionais

 

Gráfico 49 - Factores de importância no recrutamento (% respostas positivas)
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Completamente importante

Muito importante

Importante

Em parte importante

Pouco importante

Nada importante

10,0 20,0 30,0 40,0

Percent

33,4

45,7

16,4

3,4

0,5

0,5

 

Porém, a referência à estrutura curricular (37,2%), associada à área de pré-especialização da 

licenciatura (14,4%) revela a sua importância estratégica no momento da selecção do 

candidato ao estágio ou ao 1º emprego. Quanto à importância da classificação final de 

licenciatura, esta aparece como relevante no momento da selecção do candidato. Com efeito, 

sabemos que a preferência por certas licenciaturas depende, fundamentalmente, da natureza 

dos cursos e dos seus currículos, da maior ou menor implantação da universidade no meio 

envolvente, dos recursos humanos e materiais disponibilizados, da receptividade das 

organizações empregadoras, entre muitos outros factores.  

 

Por sua vez, os dirigentes/ responsáveis pela gestão dos recursos humanos das empresas 

entrevistadas consideram a área de formação como sendo muito importante na decisão de 

recrutamento. As médias obtidas apresentam um nível de dispersão muito pequeno por 

sectores de actividade, bem como uma apreciação extremamente positiva da licenciatura. 

Assim, para 79,1% dos entrevistados consideram “completamente importante” e “muito 

importante” a área de formação do licenciado e/ou estagiário aquando do processo de 

admissão (cf. Gráfico 50). Portanto, maior consistência é atribuída aos argumentos atrás 

avançados da importância da universidade e áreas de formação prosseguidas pelos jovens. 

 

Gráfico 50 – Importância da área de formação no processo de admissão (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Se não se verificam grandes variações de apreciação da importância destes factores por 

sectores de actividade, vale a pena, mesmo assim, referir que aqueles itens ganham maior 

expressão na indústria e no sector de prestação de serviços. Neste último caso, a classificação 

final da licenciatura e as cartas de recomendação são os factores que maiores percentagens 

relativas assumem. O desempenho de funções ligadas à consultoria, em geral, e às empresas, 

em particular, faz com que se percepcione um perfil traduzido numa boa média de licenciatura 

e numa referência personalizada por parte do candidato (cf. Quadro 74).  

 

Quadro 74 – Factores de importância no recrutamento por sectores de actividade 
(% respostas positivas) 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

De um modo geral, poder-se-á confirmar o predomínio de uma “gestão personalizada” aquando 

da selecção e recrutamento deste segmento qualificado de mão-de-obra. O peso das redes de 

mediação, entranhadas no próprio tecido empresarial e assentes no inter-conhecimento, 

relegam para plano secundário outras estratégias mais formais e institucionais. 

 

Vimos, em relação ao diagnóstico dos licenciados que estes apresentam uma percentagem 

muito importante no que diz respeito ao exercício de actividades extracurriculares. Além 

daqueles que, na base do estatuto de estudante-trabalhador, desempenham funções 

profissionais, importa ter presente as actividades de foro associativo, lúdico e desportivo e 

como estas se apresentam relevantes no desenvolvimento de competências transversais. 

Estas, a par da indicação das características pessoais como um factor importante no momento 

Sectores de actividade 

Factores de importância no recrutamento  

Indústria 
Comércio e 

turismo 
Prestação de 

serviços 

Estrutura curricular do curso   49,6 15,3 35,1 

Experiências extracurriculares   53,8 7,7 38,5 

Local e experiência de estágio anteriores 54,9 9,9 35,2 

Formação profissional   50,5 16,1 33,3 

Área de pré-especialização do curso   54,9 11,8 33,3 

Auto-iniciativa   45,7 16,3 38,0 

Classificação final do curso   46,2 7,7 46,2 

Entrevista de pré-selecção   53,5 11,6 34,9 

Características pessoais   51,7 16,1 32,2 

Conhecimento prévio da organização   56,3 6,3 37,5 

Experiência profissional   50,9 14,1 35,0 

Cartas de recomendação   46,2 7,7 46,2 

Competências profissionais   55,2 11,5 33,3 
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de selecção do potencial candidato a um estágio/ 1º emprego, são ilustrativas da tendência 

para a valorização das qualidades pessoais dos trabalhadores com implicações ao nível da 

individualização e subjectivação das relações de trabalho.  

 

 

3. Mecanismos, acções e actores de promoção de emprego  

 

Vimos atrás que a formação académica, em particular a área de estudos, é muito importante no 

momento da decisão da contratação de um licenciado. Para o aprofundamento da relação 

entre a oferta das qualificações por parte do sistema de ensino superior e as necessidades da 

procura empresarial, importa analisar os mecanismos facilitadores/ inibidores, as acções 

desencadeadas e os protagonistas na promoção do emprego.  

 

3.1. Mecanismos facilitadores e inibidores de inserção profissional  

 

Antes de mais, importa ter uma perspectiva geral da apreciação relativa dos vários factores que 

podem se apresentar como facilitadores ou inibidores no acesso ao emprego (cf. Quadro 75). 

Assim, de um modo geral, os factores com taxas de repostas acima dos 70% e que mais 

facilitam são: 

 

� Ter experiência profissional 

� Ter frequência de formação profissional 

� Ser licenciado  

� Ter realizado um estágio curricular/ profissional 

� Morar perto do local de trabalho 

� Ser jovem.  

 

Em sentido oposto, os que se apresentam como inibidores no acesso ao mercado de trabalho 

e que apresentam percentagens acima dos 40% são sobretudo: 

 

� Estar desempregado(a) há mais de 2 anos  

� Ser imigrante  

� Ter filhos(as) 

  

Parecem ser indiferentes os factores relativos à média de classificação da licenciatura inferior a 

14 valores e ao facto de se ser homem, ser casado, ter filhos ou ser imigrante. Estes últimos 

apresentam médias superiores a 50%, distribuindo-se pelos factores elencados que interferem 

no processo de transição para o mercado de trabalho. 
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Quadro 75 – Factores facilitadores/ inibidores do acesso ao emprego (%) 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Porém, partir desta primeira análise das respectivas respostas pela “escala de apreciação” 

atrás exposta, importa cruzá-la com o género dos dirigentes/ responsáveis pelos recursos 

humanos inquiridos. Os resultados obtidos apresentam diferenças significativas nos 

posicionamentos assumidos face a alguns dos factores expostos (cf. Quadro 76). 

 

Assim, os factores que sofrem maior influência em função do sexo são, justamente, os que se 

relacionam com a variável sexo e com o facto de se ter filhos, bem como com o aspecto físico. 

Também uma classificação de licenciatura inferior a 14 valores e a experiência profissional 

afiguram-se significativos do ponto de vista da variação do género do inquirido. Estes dados 

permitem-nos relativizar aquela primeira informação sobre certos factores que, como se sabe, 

exprimem valorizações socialmente esperadas. Com efeito, apesar de o sexo não representar, 

em termos declarativos, um dos critérios mais relevantes no recrutamento não deixa de ser 

importante atender à variação das respostas dadas pelos entrevistados. 

 

 

 

Factores  Facilita Dificulta É indiferente 

Ser homem 42,6 0,5 56,9 

Ser jovem 72,7 10,3 17,0 

Ser casado(a) 8,5 19,9 71,6 

Ter filhos(as) 2,6 40,0 57,4 

Ter bom aspecto físico 62,0 1,0 37,0 

Ser imigrante 2,1 45,3 52,6 

Morar perto do local de trabalho 77,0 ,3 22,7 

Ter frequência de formação profissional 91,8 1,0 7,2 

Ser licenciado 77,2 7,6 15,2 

Ter média inferior a 14 valores 2,6 17,7 79,7 

Ter realizado um estágio curricular/ profissional 77,5 2,6 19,9 

Ter experiência profissional 93,0 1,3 5,7 

Ter realizado actividades extracurriculares 66,2 1,3 32,5 

Estar desempregado(a) há mais de 2 anos 3,9 54,5 41,6 

Ter vários conhecimentos pessoais 73,4 ,8 25,8 
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Quadro 76 – Factores facilitadores/ inibidores no acesso ao mercado de trabalho por 

sexo dos inquiridos * 

 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (Teste ANOVA) 

 

Ao pressuposto da igualdade de oportunidades de emprego (reforçada por directivas e 

programas estabelecidos pela União Europeia) sobrepõe-se uma desigualdade de orientações 

escolares. Esta tem contribuído para a referida naturalização das “vocações” e 

“correspondentes” ocupações profissionais, tendo definido uma estratégia de 

complementaridade dos papéis - familiar/doméstico e profissional - das mulheres55.  

 

As consequências desta “naturalização” e segregação de ocupações e funções têm 

repercussões ao nível salarial e desenvolvimento de uma carreira, como veremos mais à 

frente. Igualmente, partindo do pressuposto de que são as mulheres que assumem a 

responsabilidade de acumular o trabalho com as actividades domésticas, incluindo a de prestar 

apoio aos filhos, reforçam-se aquelas desigualdades de género no trabalho. Em grande 

medida, as explicações avançadas para as resistências estruturais, organizacionais e 

interactivas que mais contribuem para a não visibilidade de certos processos de desigualdade 

de género nos quotidianos de trabalho prendem-se com a divisão social do trabalho, com os 

padrões sócio-culturais androcêntricos e patriarcais ainda dominantes na sociedade 

contemporânea (Marques, Silva e Veiga, 2006). 

 

                                                 
55 O pressuposto da conciliação dos papéis doméstico e profissional, tanto das mulheres, como dos homens, constitui 
um princípio e um desafio presentes no espírito de muitas directivas comunitárias, estando ainda por analisar os seus 
efeitos nas práticas conjugais (cf. por exemplo, a Directiva 96/34/CE do Conselho, de 3 de Junho de 1996, relativa ao 
Acordo-quadro sobre a licença parental). 
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A inflexão das recentes análises sobre a inserção profissional dos jovens licenciados tem 

sugerido diferenciações sociais importantes que se desenvolvem em torno da segmentação a 

partir, justamente, de práticas androcêntricas nas relações sociais de género, para além da 

segmentação explicitada através de valorizações desiguais de saberes e mercados 

profissionais (G. Alves, 2005; Marques, 2006).  

 
 
 
3.2. Acções de promoção de emprego 
  
 

No quadro do pensamento neo-clássico, a evidência de “imperfeições” ou de “rigidez” do 

mercado de trabalho é explicável pela interferência do Estado e de outras instâncias (e.g. 

educativas) na relação entre a oferta e a procura de emprego. Com efeito, as várias teorias 

desenvolvidas neste quadro teórico visaram sobretudo explicar as distâncias empíricas face 

aos modelos teóricos (e.g. teoria do capital humano, job search, teoria da sinalização). Mesmo 

assim, as explicações avançadas para a variabilidade de qualificações e de salários, mantendo 

os pressupostos de base (e.g. racionalidade dos actores sociais, independência entre oferta e 

procura, definição de uma taxa de salário e de um nível de emprego de equilíbrio) não são 

suficientes. É neste sentido que as abordagens desenvolvidas pela teoria da segmentação do 

mercado de trabalho se apresentam cruciais para se romper com aquele pensamento 

neoliberal e abrir caminho para a conceptualização do mercado de trabalho como um 

“fenómeno social total”, complexo e interdependente funcionalmente do conjunto da sociedade 

e da economia global. 

 

Este avanço teórico permite perspectivar a quantidade e a qualidade do emprego tendo em 

consideração o conjunto de medidas políticas, económicas, sociais e ideológicas, numa 

determinada sociedade e época histórica. Como tal, considera-se o mercado de trabalho como 

um conjunto de mecanismos de afectação dos trabalhadores aos empregos assalariados, 

introduzindo-se uma dimensão organizativa e estrutural nas relações de emprego que 

ultrapassavam a visão puramente individualista do homo aeconomicus. Há, portanto, diferentes 

variáveis em jogo, para além da salarial, como sejam: estabilidade, possibilidades de carreira, 

condições de trabalho, grau de autonomia, entre outras. 

 

Por sua vez, a um mercado uno, estável e homogéneo, sobrepõe-se hoje um mercado diluído 

por múltiplos segmentos (sobrepostos/ hieraquizados), constituindo-se como um espaço/ 

tempo onde se cruzam, em (des)articulação lógicas, actores estratégias diferenciadas, não 

necessariamente coincidentes entre si. Assim, assume-se neste estudo que o mercado de 

trabalho constitui uma construção social complexa, com interferência de lógicas e actores 

sociais diferenciados. 
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31,8
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28,2

27,0

45,5

22,4

36,1

2,8

Criar incentivos ao 1º emprego

Potenciar oportunidades de formação

Fornecer apoio personalizado na procura de emprego

Fomentar ligações entre negócios e comunidade

Promover formação financiada

Aumentar o número de estágios

Fomentar a orientação profissional

Promover planos de reconversão profissional

Fomentar o empreendedorismo

Outras acções

A crítica da racionalidade comportamental e individual dos actores sociais encontra os seus 

limites num quadro de evidente crise económica e social com reestruturações produtivas, 

aumento do desemprego e exigências de intervenção do Estado nas decisões de emprego. 

Assim, no contexto de elevadas taxas de desemprego, afectando os jovens licenciados, para 

além dos grupos sociais alvo de maior incidência do desemprego nas últimas décadas, se 

compreende a crescente intervenção do Estado através da definição de políticas públicas e 

medidas de apoio e promoção do emprego.  

 

Ora, na óptica dos entrevistados, as acções de promoção de emprego devem partir da 

intervenção dos vários organismos públicos e privados e passam por iniciativas de cariz mais 

estruturado e público a individualizadas e dirigidas às necessidades específicas.  

 

Uma das formas de se contrariar a “rigidez” do mercado de trabalho pelo desenvolvimento de 

oportunidades de emprego reside na difusão de incentivos ao 1º emprego (61%). A seguir, são 

apontadas outras acções como mecanismos de facilitação no acesso ao mercado de trabalho, 

tais como o fomento da orientação profissional (45,5%), do empreendedorismo (36,1%), das 

ligações entre negócios e comunidade (35,4%), do apoio personalizado na procura de emprego 

(31,8%) e das novas oportunidades de formação profissional (31%) (cf. Gráfico 51). 

 

Gráfico 51 – Acções de promoção de emprego (%) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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A perspectiva de criação de incentivos ao 1º emprego aparece aqui de forma inequívoca. 

Porém, atendendo às iniciativas que existem a este nível por parte do Estado português, 

recorde-se que, mesmo assim, a maioria dos entrevistados declara não ter recorrido a estes 

apoios. Sabe-se que as lógicas administrativas a que obedecem esses planos de incentivo ao 

emprego, nem sempre são compatíveis com as lógicas empresariais das economias 

globalizadas e instáveis. Por outro lado, mais do que disponibilizar programas de apoio, será 

relevante desenvolver instituições que possam fazer a mediação entre o diagnóstico do 

balanço de competências e a proposta, em tempo útil, de perfis profissionais adequados às 

necessidades das empresas. 

 

É, nesse sentido, que se compreende que muitos dos actuais desafios que enfrentam tanto os 

empresários, como os jovens licenciados derivam da capacidade de gestão das carreiras 

profissionais e da existência de instituições que facilitem a aprendizagem contínua por parte de 

todos os actores sociais envolvidos. São por isso importantes as referências ao 

aconselhamento vocacional e personalizado, para além de incentivar outras estratégias de 

inserção que passem pelo estímulo do espírito empreendedor ao nível das várias dimensões 

da vida social, não exclusivamente profissional, mas incluindo também a dimensão formativa56. 

 

Face à multiplicação e complexificação dos determinantes do desenvolvimento vocacional dos 

cidadãos, fruto, primordialmente, das modificações económicas e culturais nas características 

do trabalho e do emprego (Gelpe, 1997), há quem fale de uma “desinstitucionalização do curso 

de vida” (Domincé, 1999: 145). Isto explicar-se-ia pela crescente necessidade de projecção 

num futuro incerto e de saber viver no transitório com que os indivíduos de todas as idades se 

confrontam, em que o trabalho deixa de ser capaz de exercer plenamente a sua anterior função 

de elemento estruturante das trajectórias ao longo da existência. Daí que, e tomando como 

referência o conceito de carreira, importa criar um conjunto de novos elos sociais passíveis de 

o possibilitarem, designadamente:  

 

• Proporcionar estruturas de apoio financeiro mais eficazes para todos aqueles que se 

encontrem fora do sistema de emprego; 

•  Fomentar um sistema de educação e de formação mais flexível e responsável para 

um mercado de trabalho também ele mais flexível e instável; 

• Desenvolver um sistema de acreditação e de qualificação que registe e avalie todas 

as aprendizagens individuais, inclusive as realizadas fora dos contextos educativos 

formais (informais e não formação); 

                                                 
56 Há falta de estruturas facilmente acessíveis de apoio e orientação vocacional que permitam aos trabalhadores em 
geral, sempre que o desejem, efectuar um balanço do seu percurso e, quem sabe, iniciar um novo percurso. Em muitos 
dos sites de universidades internacionais, estes serviços encontram-se disponíveis.  
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Estado/ Governo

IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional

Câmaras Municipais/ Juntas de Freguesia

Empresas privadas

Universidades

Outro agente/ instituição

0,0 25,0 50,0 75,0

Percent

67,0

56,5

20,1

30,8

74,0

3,3

• Possibilitar um acesso permanente ao longo da vida à orientação escolar e 

profissional (Collin & Watts, 1996; Watts, 1996a).  

 

 

3.3. Universidades, Governo e IEFP 

  

Dada a importância de que se reveste a participação dos vários actores sociais na promoção 

do emprego, é-nos importante analisar as percepções partilhadas pelos dirigentes/ 

responsáveis pelos recursos humanos entrevistados. É verdade que se elas ocupam o primeiro 

lugar, elas partilham essa responsabilidade por outros actores sociais, como o Estado e o 

IEFP, que ocupam os 2º e 3º lugares, respectivamente (cf. Gráfico 52).  

 
 

Gráfico 52 – Actores responsáveis pelo fomento das acções de promoção de emprego 
(%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 
 
 
Assim, e na sequência do que tem vindo a ser desenvolvido neste ponto, como explicar que 

seja atribuída às universidades a responsabilidade pelas acções de fomento do emprego, em 

particular a difusão de incentivos ao 1º emprego? Qual o sentido atribuído aos “incentivos” 

pelos entrevistados? Estes terão feito uma leitura mais abrangente e não economicista da 

prática de incentivos? Ou seja, além de benefícios fiscais ou subsídios, será que se poderá 

incluir nesta expressão as iniciativas de mediação da transição para a vida activa. Para todos 

os efeitos, esta informação deverá ser filtrada pela importância atribuídas também aos outros 

actores sociais, como o Estado e o IEFP.   
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Por contraponto, é atribuído às empresas privadas um papel mais moderado na 

responsabilidade das acções de fomento do emprego (30,8%) ou mesmo às câmaras 

municipais e juntas de freguesias (20,1%). A ênfase na iniciativa dos interessados, ié, 

manifesta-se de forma residual nos “outros agentes”. Aí, os entrevistados atribuíram a 

responsabilidade ao próprio licenciado.  

 

Para este esforço de promoção de emprego relativo ao desenvolvimento empresarial da região 

Norte, as áreas de estudo referidas mais importantes referidas pelos entrevistados replicam as 

que têm sido fonte privilegiada de recrutamento de estagiários e/ ou de contratação licenciados 

para 1º emprego. Novamente, as atenções se viram para as ciências de Engenharia e 

Tecnologia, para os Estudos Comerciais e para as Ciências de Gestão e de Informática (cf. 

Quadro 77). 

 

Quadro 77 – Áreas de estudo a desenvolver na região Norte (% respostas positivas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Esta percepção acerca das acções e dos agentes responsáveis pela dinâmica de emprego 

tendem a externalizar a responsabilidade das empresas sobre o seu contributo no processo de 

formação e de profissionalização dos licenciados. A referência expressiva à universidade como 

espaço de aprendizagem de conhecimentos e capacidades mobilizáveis em contextos de 

trabalho aparece aqui incontestada. Nesse sentido, é-lhe atribuída a principal responsabilidade 

pelo fomento do emprego. Esta perspectiva optimista e confiante no papel da universidade por 

parte da envolvente empresarial não deverá deixar de nos fazer esquecer que, além dela, 

outros contextos de aprendizagem devem ser convocados à luz dos desafios da sociedade de 

conhecimento. Como referimos atrás, tanto os conhecimentos técnico-científicos certificados 

pelo ensino superior são relevantes como os saberes não explicitados, situados e 

referenciados aos contextos de aprendizagem diversos, uns formais (e.g. trabalho) outros não 

Áreas de estudo % 

Estudos Comerciais e Ciências da gestão 65,6 

Engenharia e Tecnologia 84,7 

Geografia e Geologia 3,3 

Humanísticas 7,9 

Informática 58,0 

Ciências Sociais 17,0 

Ciências da Comunicação e da Informação 32,3 

Outra área de estudo 3,6 
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formais e informais (e.g familiares, lazer). Por conseguinte, é necessário contemplar as 

situações de trabalho efectivas já que estas contribuem para a transmissão de “saberes de 

acção” (Barbier, 1998), ou seja, a transmissão de enunciados operativos indispensáveis ao 

desempenho profissional. Assume-se, assim, a importância da dimensão formativa das 

situações de trabalho, em particular na produção de novos conhecimentos e competências. 

 

 

4. Quotidianos de trabalho em início de carreira  

 

Neste ponto iremos caracterizar os quotidianos de trabalho dos jovens estagiários ou em 1º 

emprego com base no tipo de organização do processo de trabalho, em particular o vínculo 

laboral, os níveis salariais, as áreas de actividade e os respectivos mecanismos de 

coordenação e gestão utilizados na organização do processo de trabalho. Igualmente, importa 

analisar as competências mobilizadas pelos jovens na óptica dos inquiridos. Do balanço da 

experiência de contratação de estagiários e licenciados, os dirigentes/ responsáveis pelos 

recursos humanos fazem uma análise dos principais impactos ao nível das várias dimensões 

empresariais.  

 

Pretende-se, assim, aprofundar as modalidades de inserção profissional de jovens quadros 

considerando os diversos contextos empresarias e as suas políticas de organização e 

mobilização de competências. Interessa, por isso, aferir se a contratação de um número 

significativo de licenciados nos últimos anos e a apreciação positiva do seu desempenho 

profissional está relacionada com processos de qualificação da sua trajectória profissional. Ou, 

pelo contrário, os licenciados inserem-se numa modalidade de inserção desqualificante que se 

caracteriza pela progressiva degradação das suas condições de empregabilidade, seja nas 

dificuldades sentidas no acesso ao mercado de trabalho, seja nos ritmos intensos de trabalho, 

seja, ainda, nas condições contratuais a que se submetem cada vez mais de forma inexorável 

(e.g. em termos salariais, do vínculo laboral e das possibilidades de promoção).  

 

 

4.1. Diversidade dos vínculos contratuais  

 

Quando os jovens entram para a empresa, o vínculo mais usual é a celebração de um contrato 

a termo (certo/ incerto): 57,3%. Em seguida, o estágio profissional constitui uma outra 

alternativa em termos de modalidades de contratação de jovens licenciados (12,1%) ou, então, 

através de “recibos verdes” (10,7%). Apenas para 15,4% dos inquiridos dirigentes/ 

responsáveis pelos recursos humanos declaram recorrer à modalidade de um contrato efectivo 

(15,4%). Estes resultados vêm corroborar a tendência já explanada acerca da proliferação de 
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formas “atípicas” de emprego denunciadas pelos licenciados inquiridos e explanadas no II 

Parte de relatório (cf. Quadro 78). 

 

Quadro 78 – Modalidade de contratação de jovens licenciados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 
 

 
É interessante verificar que dependendo do âmbito de actuação da empresa em termos de 

mercado se regista uma maior tendência para a celebração de contratos a termo, temporário 

ou mesmo para o estágio. Com efeito, a dimensão local do mercado de trabalho acaba por se 

encontrar reflectida nas modalidades de recrutamento (cf. Quadro 79).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,230; p=0,000) 

 
 

A maior volatilidade dos saberes, as exigências de respostas adequadas a imprevistos, a 

tomada de iniciativa face aos desafios que se apresentam nos quotidianos de trabalho 

marcados pelas exigências de inovação e competitividade tendem a estar associados a um 

perfil de empregabilidade instável e flexível. Este cenário se é sentido ao nível de quase todas 

as empresas, encontra-se mais vincado sobretudo ao nível das empresas multinacionais. Estas 

Vínculo contratual % 

Recibos verdes 10,7 

Contrato a termo (certo/ incerto) 57,3 

Contrato permanente (efectivo) 15,4 

Sem contrato de trabalho escrito (informal) 0,8 

Contrato temporário 1,9 

Estágio profissional 12,1 

Estágio curricular 1,7 

Quadro 79 - Modalidades do vínculo laboral por âmbito geográfico das empresas (%) * 

29,0 52,7 18,4

21,4 35,7 42,9

8,3 37,5 54,2

22,0 60,0 18,0

87 177 97 

24,1 49,0 26,9

N 

A termo (certo/ incerto) 

Permanente

Temporário (incluindo recibos verdes) 

Estágio (profissional, curricular e bolsas de investigação) 

Total

Multinacional Nacional 

Regional/

local

Âmbito geográfico das empresas 
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dependem de um “núcleo” de quadros altamente qualificados, detentores de conhecimentos e 

competências críticas para o desenvolvimento da sua actividade empresarial.  

 

Por sua vez, o facto de muitas micro e pequenas empresas, de localização regional/ local 

apresentarem um cariz paternalista e familiar explicará quer uma certa estabilidade nas 

relações contratuais, quer pelo facto de se apresentarem mais instáveis do ponto de vista da 

sua actividade económica, explicará, igualmente, a utilização progressiva de formas mais 

precárias de emprego, em especial contratos temporários (incluindo a modalidade de recibos 

verdes).  

 

A relação estabelecida com a antiguidade da empresa reforça a utilização progressiva de 

formas “atípicas” no caso das empresas mais recentes (cf. Quadro 80). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V=0,196; p=0,000) 
 

A corroborar aquela relação de certa instabilidade da actividade económica, pode verificar-se, 

que, em termos relativos, são os sectores de prestação de serviços que se enquadram nesse 

cenário. O uso de contratos temporários, incluindo-se aqui a prestação de serviços, é 

esmagador (76,6%), face a outras modalidades contratuais (cf. Quadro 81). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,267; p=0,000) 

 

Quadro 80 - Modalidades de vínculo laboral por antiguidade da empresa (%) * 

25,5 31,7 31,3 11,5 

14,3 17,9 35,7 32,1 

10,2 8,2 44,9 36,7 

18,0 18,0 48,0 16,0 

75 89 131 68 

20,7 24,5 36,1 18,7 

N 

A termo (certo/ incerto) 

Permanente

Temporário (incluindo recibos verdes) 

Estágio (profissional, curricular e bolsas de invest.) 

Total

Antes 1978 1978 - 1988 1989 - 1999 2000 - 2006 

Antiguidade da empresa

Quadro 81 - Modalidades de vínculo laboral por sector de actividade económica (%) * 

61,5 15,6 22,9

50,9 18,2 30,9

19,1 4,3 76,6

51,0 12,2 36,7

52,8 14,0 33,1

A termo (certo/ incerto)

Permanente

Temporário  (incluindo recibos verdes)

Estágio (profissional, curricular e bolsas de investigação)
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Indústria
Comércio
e turismo 
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de serviço
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4.2. Posição hierárquica e níveis salariais 

 

Quando os jovens licenciados entram para a empresa, a posição hierárquica que assumem é 

maioritariamente a de técnico superior. Além deste posicionamento mais ou menos 

generalizado em termos de enquadramento da mão-de-obra, quase 22% explicitam que os 

licenciados assumem a responsabilidade por projectos ou obras, em particular no sector da 

construção civil, mas também ao nível dos gabinetes de auditorias e de consultoria ligadas às 

novas tecnologias de informação e comunicação. Mesmo assim, são ainda significativas as 

percentagens dos inquiridos que referiram a posição de chefe de serviço/ departamento/ sector 

e adjunto ou assistente de direcção (33,8%) (cf. Quadro 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Apesar de a maioria declarar a posição de técnico superior ocupada pelos licenciados, não se 

pode deixar de registar os valores relativamente expressivos ao nível da posição de 

“responsável” e das outras posições de enquadramento e direcção previstas. Estas últimas 

têm, para todos os efeitos, uma configuração organizacional explícita e poderá ser 

compreendida tendo em conta os níveis micro e pequeno de dimensão da maioria das 

empresas entrevistadas. Crê-se, assim, que a entrada de licenciados contribuiu e contribui para 

reforçar os lugares de chefia e de direcção, qualificando as organizações. Porém, quanto à 

aquela expressão de “responsável”, a ambiguidade na sua análise é mais premente. Com 

efeito, esta designação é, sem dúvida, atraente para quem está numa etapa inicial do seu 

processo de inserção na vida activa. Mas não podemos esquecer que mais do que uma 

estratégia de sedução e identificação com a actividade profissional e/ou organização, há uma 

estratégia ideológica e económica subjacente. Assim, ser-se responsável - adjectivo para se 

qualificar um bom profissional nos contextos actuais - não corresponde formalmente, em regra, 

a nenhuma posição hierárquica definida. As contrapartidas para os que a ocupam permanecem 

no domínio do informal, das relações interpessoais, de confiança e de cumplicidade, a que 

Quadro 82 - Posição hierárquica do licenciado (% respostas positivas) 

2,3

6,0

16,0 

17,8 

21,8 

57,9 

2,6

Administrador ou equivalente

Director geral ou Director 

Adjunto ou Assistende de Direcção 

Chefe de serviço/ departamento/ sector 

Responsável por projecto/ obra 
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estão dispostos os actores intervenientes: trabalhador e entidade empregadora. Para além dos 

aspectos relativos à confiança, o que interessa relevar é o lugar e a função destes diplomados 

no contexto organizacional da empresa, onde eles são assalariados ou na própria empresa 

onde trabalham por conta própria. 

 

Quanto à média das remunerações auferidas pelos licenciados, esta ronda os 1 000 euros 

líquidos, incluindo o subsídio de alimentação e de transporte (cf. Quadro 83).  

 

Quadro 83 – remuneração líquida mensal (%) 

 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 
 

A associação significativa entre os valores salariais auferidos e o tipo de vínculo laboral 

permite-nos reforçar, em grande medida, o argumento de precariedade salarial associada às 

formas “atípicas” de emprego. Além de se encontrarem numa situação de instabilidade 

contratual, esta modalidade de contratação tende a assentar em práticas de baixos níveis 

salariais. Os que se encontram com um contrato a termo (certo/ incerto) recebem entre 500€ a 

1000€ líquidos, sendo relativamente residual os que se encontram acima desse valor. Pelo 

contrário, os licenciados com um vínculo permanente, maioria deles (64,2%) tende a auferir 

valores acima dos 751€, observando a percentagem relativa mais elevada no nível salarial 

acima de 1001€ (19,6%) (cf. Quadro 84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V=0,194; p=0,000) 

 
 

Remuneração líquida mensal % 

Até 500€ 9,7 

501€ a 750€ 39,3 

751€ a 1000€ 41,6 

Mais de 1001€ 9,4 

N 351 

Quadro 84 - Remuneração líquida mensal por vínculo laboral (%) * 

6,4 5,4 29,5  9,8

41,2 30,4 27,3 52,3 39,1

45,1 44,6 29,5 34,1 41,7

7,4 19,6 13,6 2,3 9,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Até 500€

501€ a 750€

751€ a 1000€

Mais de 1001€

A termo Permanente Temporário Estágio

Vínculo laboral

Total
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Para os que se encontram com contratos temporários, incluindo aqui a modalidade de “recibos 

verdes” - prestação de serviços -, os valores oscilam pelos vários níveis salariais, o que sugere 

que estará dependente do período e natureza que envolve o tipo de prestação a realizar. No 

caso dos bolseiros de investigação, dos estágios profissionais, à excepção dos curriculares, 

geralmente os montantes salariais encontram-se estipulados em termos nacionais, pelo que a 

margem de opção na determinação salarial tende a ser menor por parte das entidades 

empregadoras.  

 

Estes resultados a que chegamos na análise das empresas são corroborados no diagnóstico 

realizado aos licenciados (cf. II Parte). Com efeito, estamos perante práticas salariais assentes 

em baixos salários de um modo geral, atingindo inclusive jovens quadros. Daí, face à crise 

quantitativa de emprego, ou seja, ao aumento da taxa de desemprego dos licenciados, os 

empregadores têm tido a oportunidade de aumentar as suas exigências ao recrutar pessoas 

cada vez mais qualificadas a custos menores (ODES, 2000)57. Certamente que há 

diferenciações internas quer em função do sector de actividade, quer em função do sexo e da 

área da licenciatura. Interessa-nos referir, ainda, que estamos perante salários manifestamente 

reduzidos, tendo em conta o salário mínimo nacional.  

 
A duração da permanência do licenciado na empresa ronda os 6 meses a 1 ano (33,2%), 

sendo, contudo, importante referir a percentagem dos que se encontram há 2 a 5 anos 

(32,9%), ou, ainda, os que se encontram há mais de 6 anos (26,5%). Apesar de se verificar a 

tendência para a contratação do licenciado sob aquelas modalidades “atípicas” de emprego, a 

possibilidade de este ver transformado o seu contrato a termo numa permanência mais 

duradoura na empresa é significativa (cf. Gráfico 53). Certamente que na base da tomada 

desta decisão dependerá do desempenho do jovem licenciado e da avaliação realizada pelos 

empregadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Sistema de Observatório de Percursos de inserção dos diplomados do Ensino Superior (ODES) que resulta de uma 
parceria entre os Ministérios da Segurança Social e do Trabalho e do Ministério da Educação, envolvendo quatro 
organismos - o Instituto para a Inovação na Formação (INOFOR), o Departamento de Estatística do Trabalho, Emprego 
e Formação Profissional (DETEFP), a Direcção-geral do Ensino Superior (DGES) e o Departamento de Avaliação 
Prospectiva e Planeamento (DAPP). 
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Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Por sua vez, os ritmos de trabalho que caracterizam os quotidianos de trabalho são 

expressivos de jornadas mais longas e exigentes. Assim, verifica-se que o horário semanal 

médio é de 38,8 horas, ultrapassado a duração das 35 horas. Já esta intensificação da jornada 

de trabalho para os jovens em início de uma carreira tinha sido denunciada pelos próprios e 

noutras investigação realizadas (Marques, 2006). As exigências que recaem sobre os jovens 

estão aqui bem patentes, estando disponíveis para uma dedicação à empresa que pode ir até à 

prática de 60 horas semanais (cf. Quadro 85).    

 

Quadro 85 – Horário de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 Horas de trabalho/ semana  

Média 38,80 

Mínimo 2 

Máximo 60 

Desvio-padrão  4,80 

11,8 

 

33,2 

7,6 Mais de 6 anos

Entre 4 e 5 anos

Entre 2 e 3 anos

Entre 6 meses e 1 ano

Até 6 meses

Gráfico 53 - Tempo que permanece um licenciado na empresa (%) 

26,5 

21,1 
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Tal como sabemos, a exploração desta informação por área de estudos e sexo, esconde uma 

heterogeneidade de situações às quais importa estar atenta em posteriores investigações, 

nomeadamente a que se prende com o eixo conceptual relativo às desigualdades de género 

em contexto de trabalho. Na verdade, sabe-se que a carreira profissional continua a estar 

padronizada em função de modelos e lógicas masculinas, o que permite compreender as 

menores possibilidades de promoção na carreira - o efeito do “tecto de vidro” (Santos, 2006). 

Ou seja, a actual feminização do emprego tem sido subjugada a uma lógica de dominação 

masculina, visível quer nas práticas de recrutamento e de classificação na estrutura 

ocupacional com repercussões nas políticas salariais, quer na maior vulnerabilidade e 

dificuldade das mulheres em conciliarem os horários de trabalho com os diversos horários de 

trabalho doméstico e/ou familiar.  

 

Com efeito, segundo a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE, 2005), 

além de se verificar uma segregação salarial no mercado de trabalho em função do sexo, há, 

igualmente, uma segregação relativa das possibilidades de promoção e de acesso a postos de 

chefias, onde as mulheres se encontram subrepresentadas. Na análise das culturas 

organizacionais que constituem processos chave na criação e manutenção das relações 

patriarcais, importa centrar na “análise da complexidade das culturas organizacionais e nas 

formas subtis de discriminação sexual que impedem a progressão das mulheres na gestão”, tal 

como parte significativa de estudos empíricos sobre a temática género e gestão têm vindo a 

desenvolver (Santos 2006: 274). 

 

 

4.3. Lógicas de organização do processo de trabalho  

  

Os desafios decorrentes da globalização e da maior competitividade e inovação empresarial, 

por um lado, e as maiores exigências dos clientes/ utentes ao nível da produção de bens e 

prestação de serviços, acompanhados de uma maior consciência dos direitos de cidadania têm 

impactos no desenvolvimento das economias e sociedades contemporâneas. 

 

Inspirando-se no modelo japonês de des-hierarquização, a reorganização das empresas 

pressupõe o desenvolvimento de capacidades de comunicação e de cooperação. Os trajectos 

de profissionalização tornam evidente um desfasamento crescente entre a identificação do 

posto de trabalho e a qualificação do indivíduo, com a presença simultânea de jovens cada vez 

mais escolarizados em espaços de trabalho que impõem novos padrões de organização do 

trabalho. Com efeito, a prescrição de funções e tarefas que encaixava no modelo gestionário 

taylorista-fordista deixa de ser hoje suficiente na maioria das actividades exercidas nas 

organizações empresarias privadas e públicas. Por outras palavras, as exigências de uma 

formação geral de base e de competências analíticas permitem explicar a tendência para o 
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esbatimento de certos níveis hierárquicos intermédios. Concretamente, este processo tende a 

caracterizar-se por combinações de actividades com responsabilidades técnicas e de gestão, 

de organização e planeamento dos processos produtivos e execução ou de realização de 

projectos e actividades diversas. Daí que se possa registar diferentes modalidades de divisão 

do trabalho consoante um desempenho profissional estritamente técnico ou assente em 

actividades de gestão ou, ainda, um desempenho profissional onde estejam presentes 

exigências mais ou menos alargadas daquelas duas modalidades.  

 

Com efeito, a prescrição de funções e tarefas que encaixava no modelo gestionário taylorista-

fordista deixa de ser hoje suficiente na maioria das actividades exercidas nas organizações 

empresarias privadas e públicas. Se o mundo empresarial privado se apresenta perante 

importantes desafios decorrentes da globalização e da maior competitividade, também, fruto da 

maior consciência dos direitos de cidadania e das expectativas legitimamente adquiridas pelos 

indivíduos se exige que os organismos públicos centrais e locais respondam com eficácia e 

eficiência às solicitações dos diversos utentes, se modernizem, obtendo-se, assim, ganhos de 

produtividade. 

 

Olhando para os resultados obtidos, são as actividades mais genéricas em torno da gestão, da 

economia, das finanças/ contabilidade (41,1%) ou de planeamento e projecto (39,2%) que mais 

tendem a absorve os jovens quadros (cf. Quadro 86). Permanece ainda relevante, porém, a 

atribuição de actividades directamente relacionadas a produção (40,3%). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Além destas áreas de actividade, ganha também relevo a da qualidade como uma das áreas 

que tem vindo a absorver jovens licenciados (33,6%), a par da importância, embora menor, de 

Quadro 86 - Áreas de actividade (% respostas positivas)

39,2

41,1

18,6

33,6

7,8

16,4

26,1

40,3

10,8

Planeamento/ Projecto

Gestão/ Economia/ Finanças/ Contabilidade 

Formação/ Gestão de Recursos Humanos

Qualidade 

Manutenção 

Investigação & Desenvolvimento

Comercial/ Marketing

Produção

Logística

%
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actividades relacionadas com a dimensão comercial e marketing das empresas (26,1%). A 

Investigação & Desenvolvimento aparece, ainda, como uma outra área de actividade (16,4%) 

importante, em particular se atendermos ao número de estagiários e bolseiros de investigação 

recrutados pelas empresas. Mesmo assim, trata-se de uma percentagem reduzida no cômputo 

geral. Iremos desenvolver este aspecto num ponto específico à frente.  

 

Quanto às modalidades de organização do trabalho é importante saber se o trabalho em 

equipa se apresenta ou não como uma realidade tangível nos quotidianos de trabalho. Na 

verdade, esta é a forma predominante de organização do trabalho nas empresas entrevistadas: 

81,6%. Além destas formas, são adoptadas outras estratégias que passam pelo alargamento e 

enriquecimento de funções, ou seja, pela polivalência (22,3%). A modalidade de teletrabalho 

apresenta-se aqui residual (cf. Quadro 87). 

 

Em sentido oposto, com supervisão directa estão cerca de 20% dos licenciados, 16,5% 

encontram-se isolados no desempenho das suas actividades e 6,6% com rotação de postos de 

trabalho. Em específico, a referência ao trabalho em série, tipo taylorista-fordista, tem lugar em 

12,6% empresas. Sabendo que esta forma de organização se adequa à produção de bens 

estandardizados e em economia de escala, a dimensão reduzida da maioria das empresas da 

região Norte não torna viável essa opção (por exemplo, ao nível do sector automóvel).  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

 

 

 

A reforçar a vertente do trabalho em grupo, é de referir a opção pela organização do trabalho 

em círculos de qualidade que representam 11,3% no conjunto dos itens previstos. Como se 

sabe, esta última modalidade de organização de trabalho é inspirada numa certa filosofia 

humanista oriunda da cultura organizacional japonesa. Na sua essência, tratam-se de equipas 

de trabalho que funcionam com alguma autonomia, capacidade de decisão, domínio do 

processo de trabalho pelo qual são responsabilizados. Transpostos para a cultura ocidental, os 

princípios no que diz respeito à organização do trabalho, tais como, por exemplo, a valorização 

Quadro 87 - Organização do processo de trabalho (% de respostas positivas) 

11,3

22,3

12,6

81,6

16,5

6,6

,8 

20,3

Círculos de qualidade

Alargamento/ enriquecimento/ polivalência das tarefas 

Trabalho em série - linhas de montagem 

Trabalho em equipa

Trabalho isolado 

Rotação dos postos de trabalho (turn over) 

Tele-trabalho 

Sob supervisão directa

%
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do colectivo em detrimento do individual, o fundamento da legitimidade do poder na lealdade e 

no respeito pela hierarquia, a importância do saber dos trabalhadores, a existência de grupos 

de discussão, têm seduzido muitos (embora insuficientes), empresários. Estes vêem neles a 

resolução de problemas de competitividade e qualidade da empresa (Watanabe, 1991). Os 

“círculos de qualidade” são o exemplo mais potente da lógica da gestão participativa e não 

podem ser dissociados da utilização das novas tecnologias de informação e comunicação.  

 

Quanto à gestão do trabalho dos licenciados, esta é realizada, sobretudo, a partir da definição 

de objectivos e/ou projectos em curso (56,8%). A gestão do tipo participativo é, igualmente, 

relevante nos contextos de trabalhos dos jovens licenciados (32,7%) (cf. Quadro 88).  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

No caso particular dos jovens licenciados, a gestão e controlo do trabalho por eles 

desempenhado obedece, primeiro, a um plano de trabalho que é estabelecido de forma regular 

(71,6%), sendo supervisionado em 96,7% das situações pelo responsável pela empresa ou 

pelo trabalhador com cargo de responsabilidade nesse sector: 55,3% e 40,2%, 

respectivamente. Os resultados expressos neste quadro merecem algumas cautelas, dado 

poderem reflectir, em boa medida, o interesse dos dirigentes/ responsáveis em exteriorizarem 

uma imagem positiva da participação dos trabalhadores.   

 

Na verdade, a (re)centragem no “factor humano”, a mobilização das suas competências 

enquanto condição indispensável para a optimização dos novos sistemas produtivos, articula-

se com as teorias de “gestão participativa”58. Estas pressupõem o envolvimento, a iniciativa e a 

responsabilização de todos na empresa, mobilizando-se as várias capacidades adicionais dos 

trabalhadores. A um controlo tipo burocrático ou racionalizador, centrado no rendimento 

individual de cada trabalhador, passa-se para outras formas de gestão e controlo a partir do 

produto final ou dos resultados ou objectivos alcançados.   

 

Sabemos que a configuração dos postos ou das funções decorrentes do trabalho depende de 

vários factores imputados à dinâmica do sistema produtivo e da sua envolvente. A natureza e 

                                                 
58 A “gestão participativa” tem na sua base uma concepção de uma empresa unificada, aparentemente neutra e 
intocável, assente no princípio de comunidade de interesses, claramente de cariz estruturo-funcionalista. 

Quadro 88 - Gestão do trabalho (% respostas positivas) 

24,7 

14,4 

32,7 

56,8 

Gestão do tipo estratégico 

Gestão do tipo logístico (Just in Time) 

Gestão do tipo participativo

Gestão do tipo por objectivos/ projectos

%
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tipo de trabalho desempenhado encontram-se intimamente ligados às áreas de 

profissionalização e, consequentemente, às modalidades de divisão do trabalho prosseguidas 

pelas empresas em causa. Como já referimos, o espaço de trabalho proporciona a 

aprendizagem de um conjunto de saberes tácitos, situados e colectivos indispensável ao bom 

funcionamento das empresas. Estes saberes, que emergem da lógica das organizações, 

juntamente com os saberes certificados, fornecem-nos importantes pistas para a análise dos 

constrangimentos e estratégias dos jovens licenciados em início de uma carreira profissional. 

Estas interacções observadas ao nível dos quotidianos de trabalho não são inseparáveis ou 

independentes das determinações sociais que estão na base das suas trajectórias sociais. 

 

 

4.4. Mobilização de conhecimentos, competências e “saberes de acção” 

 

O sistema produtivo constitui um espaço, por excelência, para a transferência e aplicação das 

qualificações académicas, para a mobilização dos conhecimentos científicos e técnicos na 

resolução de problemas práticos ou para a invenção de novas soluções, sempre que exigidas. 

Deste modo, será no confronto com o mercado de emprego que algumas dessas 

hierarquizações ou classificações de saberes nos poderão elucidar acerca das orientações e 

interesses presentes em função dos grupos sociais. Até que ponto a oposição entre saberes 

certificados se mantém e é reforçada no processo de inserção profissional? Ou não se deverá 

falar de oposição de saberes tout court nos novos contextos técnico-organizacionais? Pelo 

contrário, dever-se-á falar de integração de diferentes tipos de saberes?  

 

Ora, os modelos flexíveis dos processos produtivo e organizacional supõem que estes sejam 

acompanhados por uma flexibilidade do desempenho profissional. Assim, além da posse de 

conhecimentos técnico-científicos, importa que os jovens quadros detenham, igualmente, 

saberes relacionais, sociais, entre outros, que lhes permitam uma constante adaptação ou 

readaptação ao trabalho, a aquisição de propriedades comportamentais e de disposições 

éticas em coerência com as estruturas e lógicas de funcionamento das empresas. 

 

Partindo das modalidades de aprendizagem socialmente reconhecidas (e legítimas) e da 

identificação de alguns dos saberes mobilizados nos quotidianos de trabalho, pode-se, 

justamente, analisar as estratégias de conversão de saberes certificados em saberes de acção. 

Usa-se, neste contexto, a expressão conversão num sentido amplo, não confinado ao seu 

sentido literal. Esta expressão está próxima da ideia de transferência e transposição de 

saberes e pretende, acima de tudo, enfatizar os processos pelos quais os saberes certificados - 

local, tipo e duração59 -  são convertidos em saberes de acção, reconhecendo-lhes o lugar e o 

                                                 
59 Em termos práticos assumimos que o local (universidade), o tipo (licenciatura na área da Engenharia) e a duração 
(cinco anos) são indicadores da certificação escolar.  
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estatuto, respectivamente60. Estes saberes de acção são todos aqueles que são mobilizados 

pelos diplomados nos espaços de trabalho e que tendem a transformarem-se em 

competências, constituindo, frequentemente, componentes de definição identitária específica 

de certos grupos profissionais. 

 

A informação recolhida junto das empresas entrevistadas exprime a importância de certas 

competências transversais em articulação com as formas de organização do trabalho atrás 

expostas. Estas são, maioritariamente, competências relacionadas com o trabalho em equipa 

(52,2%) e com a motivação (50,3%). Em seguida, são referidas a disponibilidade e o 

relacionamento interpessoal, ambas com 47,8% das respostas, bem como a inovação e 

criatividade (47,5%) e a aprendizagem contínua (44,2%). Portanto, saem reforçadas, 

sobretudo, as características pessoais no desempenho profissional de um licenciado (cf. 

Quadro 89).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fo Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

                                                 
60 Num plano abstracto, a conversão de um saber noutro faz-se sem que se estabeleça uma hierarquização entre 
ambos, quase como se de duas línguas diferentes se tratasse.  

Quadro 89- Competências mobilizadas pelos licenciados (% respostas positivas)

52,2 

24,2 

37,5 

33,9 

23,6 

47,5 

15,6 

27,5 

44,2 

14,7 

47,8 

5,3 

47,8 

8,6 

38,6 

17,2 

11,1 

20,0 

50,3 

10,6 

3,9 

15,3 

Trabalho em grupo

Orientação para o cliente

Resolução de problemas

Autonomia

Adaptação à mudança

Inovação e criatividade

Liderança

Planeamento

Aprendizagem contínua 

Identificação de oportunidades 

Disponibilidade

Influência/ persuasão

Relacionamento interpessoal

Negociação

Iniciativa

Persistência

Auto-controlo

Tomada de decisão

Motivação

Gestão de conflitos 

Assunção de risco

Código de conduta

%
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Além daquelas características pessoais privilegiadas pelas entidades empregadoras, importa 

perceber se existem outros trabalhadores que, não sendo licenciados, desempenham as 

mesmas funções daqueles. Com efeito, as respostas obtidas dividem-se entre os que afirmam 

não se verificar essa situação: 52,1% e os que, pelo contrário, o afirmam: 47,8%. Destes 

últimos, as razões para que outro tipo de trabalhador não licenciado possa executar as 

actividades prende-se, em particular, pelas “provas de competências”, ou seja, pela experiência 

de trabalho acumulada pelos trabalhadores (cf. Quadro 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Esta dualidade registada nas respostas dos inquiridos leva-nos a relativizar aquela primazia 

das competências transversais e a considerar que a posse de uma licenciatura se apresenta 

significativa para a maioria das empresas, sobretudo quando na sua tranferência para o mundo 

de trabalho se converte em saberes de acção inovadores e críticos. 

 

A posse de uma licenciatura discrimina o acesso a determinado tipo e conteúdo de actividades 

a executar por parte dos jovens. Por outro lado, poder-se-á dizer que se está perante uma 

relativa institucionalização de uma gestão empresarial assente numa lógica individualista e 

supostamente meritocrática que premeia o potencial de empregabilidade de cada trabalhador, 

designadamente o seu mérito, as suas competências e qualidades pessoais, mas nem sempre 

se questiona sobre quais as condições concretas susceptíveis de potenciar a subida na 

carreira. Ilustrativa disso mesmo é a actual exigência de requisitos como “responsabilidade”, 

“autonomia”, “flexibilidade”, “docilidade”, “dinamismo”, “capacidade de adaptação”, “espírito 

crítico”, “sentido de iniciativa”, enfim de todas as qualidades (saberes e competências) que 

definem um estatuto de “empregabilidade permanente” por parte dos trabalhadores (Marques, 

2001). 

 

 

 

14,5 

27,2 

11,0 

13,3 

3,5 

73,4 

37,6 

A função não exige formação específica 

A formação necessária é dada pela empresa

Tem menor custo para a organização 

O trabalho desenvolvido é específico 

Pela relação de proximidade com as chefias 

Pelas provas de competência 

Devido à antiguidade na organização

%

Quadro 90 - Exigências de outro perfil profissional (% repostas positivas)
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4.5. Balanço dos principais impactos do desempenho profissional 

 
Face às exigências de flexibilidade e polivalência nos diversos contextos profissionais, 

pressupõe-se que muitos destes jovens, em início de uma carreira e detentores de elevadas 

qualificações académicas, fundamentem os seus desempenhos profissionais na autonomia e 

criatividade, bem como partilhem expectativas organizacionais e profissionais elevadas, 

particularmente os que se inserem em sectores de actividade ligados às Novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

 

As experiências resultantes da contratação de estagiários e licenciados pelas empresas da 

nossa amostra revelam médias satisfatórias em relação a um conjunto de itens. Com efeito, 

sem que se tenham registado grandes dispersões nas respostas obtidas, a médias são 

indicativas de uma avaliação muito positiva do desempenho dos jovens (cf. Quadro 91). 

 

 

Quadro 91 - Médias de desempenho profissional de jovens estagiários/ licenciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala: 1 – Excelente a 6 – Medíocre 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

No cumprimento de horários, observa-se a avaliação mais positiva, sendo que as 

competências técnicas apresentam uma média de avaliação mais crítica, ainda que positiva. A 

distribuição destas respostas é significativa em relação aos sectores de actividades, em 

particular no seu cruzamento com os itens “cumprimento de horários” e “ritmo de trabalho”. 

 

É, sobretudo, ao nível do sector secundário que se regista uma maior variação das respostas, 

incluindo uma perspectiva mais crítica do desempenho profissional do jovem licenciado: 85,7% 

dessas empresas avaliam-no como sendo “fraco”. Quanto ao “ritmo de trabalho”, as críticas 

vêm, sobretudo, do sector de prestação de serviços.  

 

As consequências da contratação dos licenciados no seio das empresas residem na melhoria 

da capacidade científica e tecnológica (48%), na introdução de mudanças nos processos de 

trabalho (42,6%) e nos processos técnicos (41,8%). Estas informações são assaz importantes 

no que diz respeito às orientações de base da cultura organizacional dominante. De facto, a 

 
 Total Média 

Desvio-

padrão 

Cumprimento de horários 355 1,98 ,939 

Ritmo de trabalho 357 2,52 ,850 

Cumprimento de objectivos 357 2,57 ,795 

Competências técnicas 356 2,68 ,858 

Capacidade de execução de tarefas variadas 354 2,57 ,898 
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percepção de que os jovens licenciados podem constituir uma oportunidade de a empresa 

aumentar a sua capacidade científica e tecnológica surge aqui reforçada (cf. Quadro 92). 

 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Será por isso que se compreende que, mesmo na actual conjuntura económica, as empresas 

entrevistadas tenham declarado a intenção de continuarem a recrutar estagiários e/ ou 

licenciados: 53,9%. As restantes referem a estagnação do movimento de contratação (39,3%), 

apresentando-se, portanto, com um indício significativo de dificuldades de inserção para muitos 

dos licenciados futuros. De resto, esta informação vem confirmar que as dificuldades de 

inserção se generalizarem cada vez mais a todos os grupos de jovens, já não exclusivamente 

centradas nos que não possuem escolaridade ou experiência profissional.  

 

 

5. Desafios na gestão da transição profissional 

 

Tal como temos vindo a argumentar ao longo deste diagnóstico às empresas da região Norte 

de Portugal, a aprendizagem constitui um dos processos mais decisivos para a concretização 

de uma sociedade de conhecimento. Isto significa que se está perante uma mudança do papel 

convencional atribuído à educação em sentido amplo, incluindo-se vários desafios que passam, 

por exemplo: i) “aprender a aprender”, alterando-se os métodos de aprendizagem; ii) 

desenvolver a aprendizagem ao longo da vida para todos e para além da universidade; iii) 

potenciar o acesso a actualizações e reciclagens de conhecimentos face às mudanças no 

mercado de trabalho; iv) melhorar e adequar aconselhamento e orientação vocacional em 

Quadro 92 - Consequências da contratação de licenciados (% respostas positivas)

28,1 

33,5 

41,8 

42,6 

19,9 

23,9 

27,0 

14,8 

22,2 

15,1 

48,0 

,9

Aumento da competitividade

Aumento da produtividade

Introdução de mudanças em processos técnicos 

Introdução de mudanças em processos de trabalho 

Alteração da estrutura organizacional 

Melhoria ou introdução de novos bens/ serviços 

Mudanças no planeamento, controlo e gestão da produção 

Mudanças no planeamento estratégico e operacional 

Boa distribuição de recursos

Relação de cooperação com o meio/ outras organizações 

Maior capacidade científica e tecnológica 

Sem alteração

%
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função dos percursos formativos e profissionais; v) melhor articulação dos sistemas de 

aprendizagem com a comunidade envolvente.  

 

Perante a diversidade de desafios em torno da aprendizagem, iremos focar a nossa atenção, 

em especial para a dimensão da articulação dos sistemas educativo e formativo e a relação da 

universidade com a comunidade envolvente. É relevante saber quais são as necessidades 

mais sentidas pelas empresas em termos de formação complementar (académica e 

profissional). Por outro lado, o contributo da universidade em articulação com os actores 

regionais de promoção do emprego é realçado ao tipo de contacto e proximidade estabelecidas 

entre si.  

 

 

5.1 Investimento na formação académica e/ou profissional 

 
 

Falar de educação e de formação enquanto campos distintos, embora não opostos, deixa de 

fazer sentido. Mais do que propostas concorrentes ou antagónicas entre si, a educação e a 

formação passam a ser encaradas como “ofertas interactivas e convergentes” (Batalha, 1999: 

41) que perfilham a mesma finalidade - a preparação dos indivíduos para a realização, com 

maior eficiência, de tarefas concretas de trabalho, ao mesmo tempo que promovem o 

desenvolvimento das demais competências de vida, fundamentais ao desempenho dos vários 

papéis sociais exigidos pela globalidade dos contextos (Imaginário, 1992).  

 

Em face da crescente difusão de um novo perfil de competências no mercado de trabalho, 

começa, portanto, a perder sentido a dicotomia “educação-formação profissional” e a 

correspondente separação de campos de actuação entre instituições educacionais e de 

formação profissional. Trabalho e cidadania, competência e consciência, não podem ser vistos 

como dimensões distintas, já que reclamam o desenvolvimento integral do indivíduo como 

trabalhador e cidadão, competente e consciente. A tradicional separação entre educação geral 

e formação profissional que durante muito tempo determinou a estrutura organizativa dos 

sistemas de educação/formação, dada a sua desadequação às exigências que os tempos 

modernos colocam aos cidadãos, dá lugar a uma visão mais abrangente de cada uma destas 

actividades, as quais, muitas vezes, são apresentadas como sinónimos (Canário, 1999). 

 

A afirmação do termo formação em detrimento do de educação, segundo o autor, deriva do 

facto de o primeiro autorizar um espectro mais amplo, integrativo e diversificado quanto aos 

objectivos, metodologias, conteúdos, estruturas e destinatários previamente estabelecidos para 

qualquer uma delas. Nesse sentido, importa que se desenvolvam metodologias de formação 

adequadas para adultos e, em especial, processos de requalificação ou reconversão 

profissional dirigidos a trabalhadores desempregados ou deslocados por mudanças 
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tecnológicas. É possível pensar numa estratégia de educação permanente, por meio de 

programas modulares, que permitam múltiplas entradas e saídas no processo escolar, 

garantindo, em cada etapa, o domínio de qualificações com correspondência no mercado de 

trabalho. 

 

Perante o paradigma de uma sociedade e economia assente na aprendizagem contínua, as 

empresas entrevistadas declaram a importância do investimento na formação profissional. Este 

é assumido por 90,4% das empresas que declaram incentivar os trabalhadores à frequência de 

acções de formação profissional, como complemento à sua formação académica (cf. Gráfico 

61). 

 

Gráfico 61 – Incentivo à formação profissional (%) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Há a tendência geral, independentemente da dimensão da empresa, para se incentivar a 

realização de formação profissional. No entanto, verifica-se que esta aumenta em relação ao 

tamanho da empresa. Ou seja, para a concretização das acções de formação, importa que as 

empresas reúnam condições para a sua prática, disponibilizem um leque diferenciado de 

ofertas e desmultipliquem os momentos da sua realização.  

 

Considerando o tipo de formação que é incentivada pelas empresas, surge claramente a 

aposta na formação profissional e, em seguida, na especialização (cf. Gráfico 62). 
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Pós-graduação

Mestrado

Doutoramento

MBA

Especialização

Outra licenciatura

Formação profissional

Outro tipo de formação

0,0 20,0 40,0 60,0

Percent

19,0

12,5

2,0

5,9

34,9

3,1

68,2

3,3

Aumento salarial

Melhoria no desempenho

Promoção na empresa

Abandono da empresa

Reconversão profissional

Maior autonomia

Sem qualquer consequência

Outra consequência

Percent
0,0

25,0

50,0

75,0

12,0

72,3

17,3

2,0

8,4

39,9

3,8
2,0

Gráfico 62 – Tipo de formação específica (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

As vantagens associadas à frequência deste tipo de formação prendem-se, em particular, com 

a possibilidade de os licenciados melhorarem o seu desempenho e adquirirem mais autonomia 

no exercício da sua actividade, para além de poder ser uma fonte de promoção na empresa (cf. 

Gráfico 63).  

 

Gráfico 63 – Consequências associadas a frequência da formação (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Este último aspecto merece alguma atenção da nossa parte. Sabe-se que um dos factores que 

mais contribuem para se verificar uma certa resistência à frequência de acções de formação, 

para lá do descrédito a que alguns tipos de formação têm estado sujeitas, encontra-se na sua 

ineficácia no que diz respeito à progressão na carreira e ao aumento salarial.    

 

As áreas de formação mais importantes a ser frequentadas para melhorar a capacidade de 

integração do licenciado, na óptica das empresas entrevistadas, são as que constam do quadro 

a seguir apresentado (cf. Quadro 93). 

 

 

Quadro 93 – Áreas de formação (% respostas positivas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

Áreas de formação % 

Fiscalidade/ Legislação 5,9 

Auditoria/ Consultoria 2,8 

Marketing/ Área Comercial 5,6 

Contabilidade 3,1 

Informática 7,9 

Software Autocad 3,3 

Gestão Empresarial 5,1 

Gestão de Recursos Humanos 5,0 

Gestão Financeira 4,3 

Inovação Empresarial 4,7 

Empreendedorismo/ Criação de Empresa 2,4 

Qualidade 9,5 

Segurança e Higiene no Trabalho 7,6 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 1,8 

Planeamento/ Gestão de Projecto 6,8 

Base de Dados 1,6 

Línguas Estrangeiras 6,3 

Gestão do Tempo 4,1 

Motivação/ Liderança e Chefia 6,6 

Negociação em Equipa/ Comunicação na Empresa 3,8 

Transição de Carreira (Outplacement) 0,4 

Técnicas de Procura de Emprego 0,5 

Formação técnica específica 0,6 
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As três áreas mais valorizadas de formação pelas empresas entrevistadas são (cf. Quadro 94): 

 
� 1ª Opção:  

o Marketing/ área comercial 

o  Informática 

o Formação técnica específica 

� 2ª Opção: 

o  Informática 

o Qualidade 

o Formação técnica específica 

� 3ª Opção: 

o Qualidade 

o Planeamento/ gestão de projecto 

o Formação técnica específica 

 
Tratam-se de áreas de formação profissional que exprimem a valorização de aquisição de 

competências técnicas específicas relativas às funções/ procedimentos no seio do contexto de 

trabalho. Por conseguinte, é compreensível que 92,7% das empresas projectem continuar a 

incentivar, no futuro, a formação contínua dos seus licenciados.  
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 Quadro 94 – Áreas de formação por ordem de importância (% respostas positivas) 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07)  

 

 

5. 2. Parcerias e estratégias de abertura à comunidade  

 

Vimos que, na perspectiva das empresas entrevistadas, o recrutamento de estagiários e 

licenciados provenientes de áreas de estudo como, por exemplo, tecnologia, engenharia, 

gestão e economia tem contribuído para dotar as empresas de maior capacidade competitiva e 

inovadora, permitindo a introdução de adequadas mudanças organizacionais e tecnológicas. 

Igualmente, as Universidades do Minho e do Porto, bem como alguns dos Institutos 

Politécnicos (e.g. IPCA - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e IPVC - Instituto Politécnico 

Áreas de formação  1ª opção 
 

2ª opção 
 

 
3ª opção 

 

Fiscalidade/ Legislação 5,1 2,8 2,3 

Auditoria/ Consultoria 1,0 2,3 0,5 

Marketing/ área comercial 6,6 6,1 2,8 

Contabilidade 1,8 2,3 1,3 

Informática 6,9 8,4 3,8 

Software Autocad 2,3 1,3 1,0 

Gestão empresarial 3,1 3,3 3,3 

Gestão de Recursos Humanos 3,3 1,3 1,8 

Gestão financeira 1,3 2,0 3,1 

Inovação empresarial 3,1 3,3 1,0 

Empreendedorismo/ criação de empresa 0,3 0,5 0,5 

Qualidade 6,1 7,4 5,3 

Segurança e higiene no trabalho 3,8 3,1 1,5 

Formação pedagógica inicial de formadores 1,5 0,5 1,0 

Planeamento/ gestão de projecto 5,9 5,3 6,1 

Base de dados 0,0 0,5 0,3 

Línguas estrangeiras 4,3 3,1 3,3 

Gestão do tempo 0,5 3,1 2,8 

Motivação/ liderança e chefia 3,8 3,1 4,6 

Negociação equipa/ comunicação empresa 2,0 1,5 1,5 

Coaching 0,8 0,8 3,1 

Formação técnica específica 9,7 6,6 6,6 

Relacionamento/ trabalho em equipa 2,0 1,5 0,8 

Competências pessoais e sociais 2,0 1,5 2,0 

Competências práticas 4,1 2,0 1,5 

Gestão 0,5 2,3 1,5 
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de Viana do Castelo) têm constituído a origem de proveniência da maioria dos licenciados que 

se encontra nos seis concelhos em estudo.  

 

A par desta ligação às instituições de formação superior, os inquiridos atribuíram, como vimos, 

a responsabilidade de desenvolver acções de fomento do emprego, em primeira instância, às 

universidades e ao Estado/ governo, bem como ao IEFP, em segunda instância. Dada a 

importância que estas assumem na região Norte, importa saber se existe uma articulação entre 

a empresa e os actores regionais de emprego, nomeadamente ao nível dos vários organismos 

e instituições existentes. 

 

As respostas exprimem uma certa dualização de posições a este propósito. Com efeito, 48,7% 

afirmam que existe uma articulação, contra 51,3% que afirmam o contrário. Apesar de 

maioritária de respostas negativas, pode admitir-se que se está perante duas posições 

distintas, mas com pesos de importância relativamente próximos. Na especificação da área de 

articulação entre o mundo empresarial e os actores locais/ regionais é de se mencionar a 

promoção do emprego, seguida do estabelecimento de parcerias entre as instituições (cf. 

Quadro 95). 

 

Quadro 95 – Áreas de articulação (% respostas positivas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

 

Este é um resultado interessante quanto às políticas das empresas para desenvolvimento dos 

seus quadros. É curioso verificar a ordem de prioridade destas políticas para as empresas: 1º) 

promoção do emprego, 2º) parcerias locais, 3º) Inovação & Desenvolvimento. Tal ordenação 

mostra que as empresas da região Norte estão ainda com necessidades em termos de 

recrutamento de quadros com formação superior, pelo que recorrem mais a políticas que 

ajudem no recrutamento, do que a políticas direccionadas à I&D. 

 

Para a concretização dessa articulação nas áreas de promoção ao emprego e na de I&D foram 

estabelecidos, sobretudo, contactos que passaram pelos protocolos de estágios (51,3%), 

Áreas de articulação % 

Política de fomento à Investigação & Desenvolvimento 
20,2 

Promoção do Emprego 
73,9 

Desenvolvimento de parcerias locais/ regionais 
35,1 

Outra área de articulação 3,2 
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seguido, com menor peso, de organização de sessões formativas/ informativas (23,2%) e de 

aquisição de serviços (20,4%) (cf. Quadro 96) 

 

Quadro 96 – Tipo de contacto com actores locais/ regionais (% respostas positivas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Por conseguinte, a avaliação que é realizada sobre o tipo de contacto com os diferentes 

actores sociais é expressiva da eficácia dos mesmos e dá-nos, em certa medida, o grau de 

abertura das várias instituições em jogo. Com efeito, considerando uma escala que vai de 1 – 

“Proximidade total” a 6 – “Distância total”, pode verificar-se que os actores locais/ regionais 

mais bem avaliados em termos do grau de proximidade são: Centro de Formação Profissional 

e Escola Profissional seguida da Universidade do Minho. Assim, as médias verificadas 

apresentam-se próximas de 3 que exprime “Proximidade”. As que se encontram acima dessa 

média e indiciando alguma tendência para uma “Distância” são as seguintes: Associação de 

Desenvolvimento Regional, ACB – Associação Comercial de Braga e a Câmara Municipal/ 

Juntas de Freguesia. As dispersões das respostas tendem a ser relativamente relevantes (cf. 

Quadro 97). 

 

 

 

5.3. Universidade, I&D e avaliação do desempenho 

 

Considerando que há uma proximidade importante com a Universidade do Minho e outras 

Instituições do Ensino Superior, seria importante conhecer as modalidades em que se realizam 

as acções de I&D. Estas tendem a ter lugar fora da Universidade, sendo que o interior da 

empresa constitui o local preferido para 37,3% das situações. A percentagem obtida no item 

que pressupõe a cooperação com a Universidade ou com outras instituições apresenta-se 

relativamente residual: 4,1%, 4,9%, respectivamente. Por sua vez, os inquiridos que 

Contacto com actores locais/ regionais %  

Parcerias em projectos de investigação  11,9 

Protocolos de estágio 51,3 

Protocolos no âmbito académico e tecnológico 9,5 

Aquisição de serviços 20,4 

Elaboração de estudos 15,5 

Organização de sessões formativas/ informativas 23,2 

Partilha de informação  22,7 

Parcerias de dinamização empresarial 11,1 
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declararam não realizar qualquer tipo de acção ao nível do I&D são muitos, atingindo 44% dos 

casos, embora 9,7% dos entrevistados refiram que não realizam, mas pensam vir a fazê-lo no 

futuro. 

 

Quadro 97 - Ligação com actores regionais/ locais e empresas 

 
 

 
Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

 

De forma mais concreta, a avaliação realizada ao desempenho da UM por comparação com 

outros estabelecimentos de ensino, apresenta percentagens positivas nos diferentes itens 

previstos (cf. Quadro 98).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligação com actores regionais/ locais e empresas N % Média 
Desvio 
padrão 

Universidade do Minho 321 14,2 3,43 1,38 

Outras Instituições de Ensino Superior 5 0,2 1,60 0,89 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 353 15,6 3,52 1,35 

AiMinho – Associação Industrial do Minho 332 14,7 3,61 1,45 

Outras Associação Empresarial  20 0,9 2,25 1,29 

ACB – Associação Comercial de Braga 273 12,1 4,58 1,40 

Câmara Municipal/ Junta de Freguesia 323 14,3 4,36 1,48 

Associação de Desenvolvimento Regional 248 11,0 4,77 1,31 

IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 333 14,8 3,83 1,47 

Centro de Formação Profissional 4 0,2 2,75 0,50 

Escola Profissional 13 0,8 2,15 0,80 

Outro actor local/ regional 30 1,3 2,13 0,94 
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Quadro 98 – Avaliação da UM face a outras instituições de ensino (%)  

 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

 

Os itens que recebem respostas mais significativas e traduzem uma avaliação crítica do 

desempenho da UM são as que se prendem com: 

 

� Cooperação com empresas vizinhas;  

� Relação com o meio envolvente; 

� Preparação dos alunos para o mercado. 

 

Apesar de ser significativa a proximidade da UM com a comunidade envolvente, transparece, 

da leitura destes dados uma importante crítica à UM no que diz respeito ao seu envolvimento 

com o meio, em particular com as empresas, bem como com a preparação dos alunos para o 

mercado de trabalho. Assim, as acções que a UM deveria de promover no sentido de adequar 

melhor o ensino universitário ao mercado de trabalho passam, entre outras, pelas seguintes 

principais iniciativas (cf. Gráfico 64): 

 

� Promoção de estágios ao longo da licenciatura; 

� Promover avaliações regulares da adequação da licenciatura ao mercado de trabalho; 

� Estabelecer ligações/ cooperação com as empresas da região; 

� Promover formação extracurricular; 

� Incentivar o empreendedorismo. 
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Ó
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Qualidade do corpo docente 11,8 44,7 39,4 2,9 0,6 0,6 

Qualidade das instalações 27,2 37,1 33,2 1,7 0,4 0,4 

Qualidade dos planos curriculares 4,0 29,5 57,2 6,9 0,6 1,7 

Preparação científica e tecnológica dos alunos 6,2 29,1 53,3 7,9 2,2 1,3 

Relação com o meio envolvente 4,8 32,9 45,9 14,0 1,9 0,5 

Cooperação com empresas vizinhas 4,9 27,9 44,3 15,3 6,6 1,1 

Preparação dos alunos para o mercado 4,4 22,8 52,6 12,7 6,1 1,3 

Total 63,3 224 325,9 61,4 18,4 6,9 
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29,0 30,3

22,1

46,8

23,4

71,0

10,7

21,1

42,5

66,4
63,6

1,8

Promover o trabalho em equipa

Modernizar o método de ensino

Melhorar a preparação pedagógica dos docentes

Promover formação extra-curricular

Criar pequenas empresas dentro da Universidade geridas por alunos

Promover estágios ao longo da licenciatura

Colocar alunos em cargos de gestão da Universidade

Tornar as licenciaturas multidisciplinares

Incentivar o empreendedorismo

Avaliar regularmente a adequação das licenciaturas ao mercado de trabalho

Estabelecer uma ligação/ cooperação com as empresas da região

Outras acções

 
 
 

Gráfico 64 – Acções a empreender pela UM (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Entrevista estruturada às empresas da região Norte – Projecto MeIntegra (2006/07) 
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IV. Parte 

 
Diagnósticos Cruzados 

Licenciados vs Empresas  

 

Nesta parte, visa-se apresentar algumas das principais dimensões explicativas a que o estudo 

chega, reforçando-se o cruzamento da informação obtida por parte dos jovens e das empresas 

entrevistadas. No essencial, visa-se destacar a importância os factores de segmentação do 

mercado de trabalho na explicação das resistências/ potencialidades organizacionais estruturais à 

inovação e competitividade relevantes no quadro das políticas de ensino superior, de emprego/ 

formação. Nesse sentido, dar-se-á particular atenção às dimensões comuns previstas nos 

diagnósticos realizados61, em particular as que nos permitam identificar as regularidades no que 

concerne às estratégias de transição entre a universidade e o trabalho, bem como os factores de 

constrangimento/ vulnerabilidade mais explícitos ou invisíveis, como seja a persistência de 

estereótipos e desigualdades de género, de forma a fundamentar as propostas de melhoria dos 

processos de inserção e mobilidade profissionais.  

 

 

1. Formação académica e mercado de trabalho 

 

Perante as transformações da economia e das estruturas e modalidades de trabalho e emprego, as 

exigências de qualificações diversas e flexíveis têm contribuído para que o sistema de ensino se 

aproximasse da realidade empresarial, quer pela renovação dos conteúdos dos curricula, quer pela 

antecipação de novos saberes e competências por parte dos trabalhadores. Assim, nas situações 

de transição profissional da universidade para o mundo de trabalho, importa contemplar o papel 

desempenhado pelas instituições e actores sociais que contribuem directa e indirectamente para 

estruturar os fluxos de acesso e de mobilidade profissional. 

 

 

1.1. Relevância e diversidade de áreas de formação académica 

 

É indiscutível a importância da formação superior de jovens nas diferentes áreas científicas no 

delinear e concretizar de estratégias empresariais vocacionadas para a inovação, para a 

competitividade e coesão social no contexto da economia e sociedade globalizada. Como vimos, na 

I Parte deste relatório, sobretudo no ponto específico da globalização e políticas do ensino superior 

                                                 
61 A partir das questões comuns das entrevistas estruturadas aos grupos-alvo foi possível construir uma outra matriz de 
dados que implicou a realização de actividades de selecção, de filtragem e de recodificação de variáveis pertinentes para a 
análise em curso. Nesse sentido, os totais obtidos para os licenciados e empresas não se apresentam totalmente 
coincidentes com os obtidos para a análise individual para um dos grupos. Igualmente, em muitas das variáveis que foram 
objecto de análise separada em função dos diagnósticos respectivos foram sujeitas a algumas opções em torno da sua 
codificação, eliminando-se as categorias que não se apresentavam totalmente coincidentes na construção da matriz de 
diagnósticos cruzados.  
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(cf. Ponto 1.1.), importa que as universidades mantenham a diversidade do leque da oferta ao nível 

dos cursos de graduação e pós-graduação, como reforcem a sua oferta de cursos especializados, 

de curta duração, mais vocacionados para o aperfeiçoamento, reciclagem e aprofundamento de 

conhecimentos e saberes.  

 

Antes de mais, é necessário ter presente que na amostra dos licenciados houve uma selecção 

intencional das licenciaturas a integrar a presente investigação, de forma a contrastar duas fileiras 

científicas, pelo que se registam células vazias em determinadas áreas de estudo (cf. Quadro 99). 

Do lado da amostra das empresas, é de referir que a área de ensino e formação, embora em 

pequena percentagem (5,2%), faz parte do rol de contratação das empresas. Do mesmo modo, 

também estão mencionadas as áreas das línguas e filologia (2,7%) e humanísticas (1,6%). Em 

percentagem quase residual encontramos as ciências agrárias (0,8%) que, tal como já tivemos 

oportunidade de ver pela amostra às organizações, apresenta tão baixa percentagem devido à 

quase inexistência de empresas neste ramo de actividade.  

 

Porém, mais relevante nesta comparação é focar a atenção nas áreas de recrutamento e analisar os 

desfasamentos mais significativos na relação entre a oferta e procura de trabalho. Ora, 

considerando as áreas de formação superior dos licenciados e as que têm sido recrutadas pelos 

empregadores da região Norte, observa-se a importância da fileira científica da “Tecnologia e 

Engenharia”, mas também da “Humanidades e Ciências Sociais”.  

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Quadro 99 - Áreas Científicas de Recrutamento (% de respostas positivas) 

 ,8

 6,8 

 10,7

8,2 44,3

 5,2 

38,8 62,8

5,2 2,5 

2,6 1,6 

4,3 2,7 

 2,7 

5,6 13,1

 3,6 

 2,5 

28,9 16,7

6,5 5,7 

 2,2 

Ciências Agrárias

Arquitectura, planeamento urbanístico e regional 

Arte e design

Estudos comerciais, ciências de gestão

Ensino, formação de professores

Engenharia, tecnologia

Geografia, geologia

Humanísticas

Línguas e filologia

Direito 

Matemática, informática

Ciências médicas

Ciências naturais

Ciências sociais

Ciências da comunicação e da informação

Outra área de estudo

Licenciados Empresas
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Com efeito, a área de engenharia é a mais presente na oferta (do lado dos licenciados) e procura 

(do lado das empresas) em termos de contratação ou realização de estágios (38,8% e 62,8%, 

respectivamente). Em seguida, são as ciências sociais que mais oferecem licenciados (28,9%), 

sendo que as empresas declararam ter recrutado ou realizado estágios apenas a 16,7%. Apesar da 

diferença de proporções, é de referir a percentagem considerável obtida no conjunto das áreas 

previstas, o que permite relativizar um pouco o discurso do desemprego quando centrado em 

exclusivo às ciências sociais. O mesmo se verifica para as ciências da comunicação e da 

informação que tem vindo a representar uma oferta superior face à procura do mercado de trabalho. 

Mesmo assim, não deixa de ser relevante esta informação no contexto da sociedade de informação 

que é a nossa. 

 

Mais relevante, ainda, é perceber que há, da parte das empresas, uma proporção superior no que 

diz respeito ao recrutamento de licenciados nas áreas de estudos comerciais e das ciências de 

gestão (44,3%) face aos licenciados (8,2%). Ou seja, parece claro a necessidade de se reforçar 

estas licenciaturas relativas a esta área de formação superior dada a importância que têm vindo a 

revestir no reforço dos quadros superiores das empresas nos últimos anos. Também sinal dos 

tempos modernos, a contratação de licenciados na área da matemática e informática (13,1%) 

representa um valor a ter em conta. Igualmente, a área de Arte e Design tem vindo a ser procurada 

pelas empresas (10,3%) pelo que poderá indiciar a procura de formações mais ajustadas à estrutura 

ocupacional do mercado de trabalho (e.g. importância de gabinetes de concepção de apoio ao 

sector da construção civil, mas também do sector têxtil e vestuário, dos serviços de decoração). 

Atente-se que, igualmente, ao peso que a área da arquitectura, planeamento urbanístico e regional 

(6,8%).  

 

Portanto, nos últimos anos, a relação entre oferta e procura de licenciados, por parte das empresas, 

revela: 

• Maior disponibilidade para contratarem ou realizarem estágios nas áreas de engenharia, 

estudos comerciais e ciências da gestão da gestão e ciências sociais; 

• Insuficiência de licenciados, particularmente acentuada nas áreas de engenharia, estudos 

comerciais e ciências da gestão e matemática e informática; 

• Excesso de licenciados nas áreas das ciências sociais e ciências da comunicação e 

informação.  

 

 

1.2. Ênfase nas competências transversais  

 

Pode-se admitir que se a proliferação de diplomas a todos os níveis de qualificação permite a 

expansão da actividade económica, porém, também introduz uma complexidade acrescida na 

sinalização das competências do trabalhador. Na verdade, em estudos anteriores (Marques, 2006), 

foram destacadas algumas das consequências associadas ao desconhecimento dos perfis 
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profissionais projectadas em função do cariz inovador de muitas das designações dos cursos em 

vigor. A opacidade que se antecipa neste contexto não deixa de ser sintomático ou de reservas 

relativas a certas licenciaturas ou de uma crença desmesurada na empregabilidade associada à 

licenciatura por parte dos jovens candidatos ao ensino superior, bem como quando se preparam 

para entrar no mercado de trabalho. Estamos a referir, por exemplo, a proliferação das expressões 

de “engenharia” a áreas disciplinares, tais como: “Engenharia do Papel”, “Engenharia do Ambiente”, 

“Engenharia Publicitária”, “Engenharia Empresarial”, “Engenharia de Projectos e Gestão de Obras”, 

entre outros. Com efeito, o facto de muitas das actuais designações dos cursos se apresentarem 

ambíguas e, em muitas situações, desprovidas de lógica ou coerência para o candidato ao ensino 

superior (graduação e pós-graduação) não pode deixar de ser igualmente equacionado numa 

problemática que relacione a experiência formativa com a “construção” da inserção profissional.  

 

Por sua vez, os empregadores, desconhecendo os conteúdos funcionais destas licenciaturas, 

tendem a apresentar comportamentos defensivos e a accionar estereótipos e representações que 

reforçam e reproduzem as clivagens do valor da utilidade de certas áreas científicas por oposição a 

outras, sobretudo, opondo as designações clássicas e solidamente enraizadas. Justamente, a 

dificuldade na identificação das competências associadas aos actuais cursos existentes 

especialmente na Universidade do Minho justificou, em grande medida, a escolha no âmbito deste 

projecto, de um ciclo de Workshops destinados aos empregadores, sendo um deles centrado na 

“Gestão de competências de nível académico numa organização” (cf. I Parte)  

 

A flexibilidade dos processos produtivos e organizacionais supõe que esta seja acompanhada por 

uma flexibilidade do desempenho profissional de modo a que, além da posse de saberes técnicos, 

importa que os trabalhadores detenham, igualmente, saberes relacionais, sociais, entre outros, que 

lhes permitam uma constante adaptação ou readaptação ao trabalho, a aquisição de propriedades 

comportamentais e de disposições éticas em coerência com as estruturas e lógicas de 

funcionamento das empresas. Falamos, sem dúvida, da importância e papel das competências 

transversais no processo de transição para o mercado de trabalho 

 

Recordando tanto as entrevistas exploratórias efectuadas no âmbito desta investigação, como os 

resultados obtidos nos diagnósticos foi possível verificar que licenciados e empresas afirmam a 

escassez de competências transversais, ambos sobrevalorizando-as. Aqueles fazem-no por 

referência à formação académica quase toda ela estruturada para a transmissão de conhecimentos 

e saberes técnico-científico; estes relativizam a importância do saber técnico-científico pela 

importância atribuída a outras dimensões de aprendizagem e de aplicação dos saberes.  

 

A este propósito, vejam-se as posições combinadas das respostas dos inquiridos sobre as 

competências que definem um bom profissional (aos licenciados) e as que realmente são 

mobilizadas no desempenho profissional (às empresas). É certo que enquanto os licenciados 

tendem a se dispersar nas suas respostas pelos vários itens previstos, já os empregadores 
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apresentam maior concentração nas suas respostas, indiciando a experiência detida ao nível do 

desempenho de jovens quadros (cf. Quadro 100).  

 

As competências que se apresentam coincidentes do ponto de vista das percentagens de respostas 

positivas mais relevantes referem-se à importância do: 

� Trabalho em grupo; 

� Motivação; 

� Relacionamento interpessoal;  

� Resolução de problemas. 

 

 

Quadro 100 -  Perfil de Competências Transversais (% Respostas positivas) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Para os licenciados, para além daquelas, outras revelam-se importantes, tais como: 

� Orientação para o cliente; 

� Adaptação à mudança; 

� Identificação de oportunidades; 

� Tomada de decisão. 

 

Por sua vez, para os empregadores, as respostas com mais expressão estatística recaíram para as 

seguintes competências transversais:  

Competências Licenciados Empresas 

Trabalho em grupo 22,6 52,1 

Orientação para o cliente 19,5 24,2 

Resolução de problemas 17,5 37,6 

Autonomia 13,6 33,7 

Adaptação à mudança 16,7 23,7 

Inovação e criatividade 13,6 47,6 

Liderança 15,2 15,3 

Planeamento 10,1 27,3 

Aprendizagem contínua 13,6 44,3 

Identificação de oportunidades 16,7 14,8 

Disponibilidade 14,0 47,9 

Influência/ persuasão 15,2 5,3 

Relacionamento interpessoal 16,7 47,6 

Negociação 15,6 8,4 

Iniciativa 14,4 38,7 

Persistência 14,4 17,3 

Auto-controlo 14,0 11,1 

Tomada de decisão 16,7 20,1 

Motivação 16,3 50,4 

Gestão de conflitos 15,6 10,6 

Assunção de risco 14,8 3,9 
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� Disponibilidade  

� Inovação e criatividade 

� Aprendizagem contínua 

� Iniciativa 

 

Portanto, salvaguardando o facto de estar aqui em confronto as representações das competências 

de “bom profissional” por parte dos jovens licenciados e as que são mobilizadas pelos jovens no seu 

desempenho profissional, na óptica dos empregadores, é claro o perfil tipo que emerge desta 

combinação. Este deverá ser capaz de trabalhar em grupo, estar disponível e relacionar-se com o 

meio, quer por aprendizagem, quer por inovação. Poder-se-á dizer que se está perante uma relativa 

institucionalização de uma gestão empresarial assente numa lógica individualista e supostamente 

meritocrática que premeia o potencial de empregabilidade de cada trabalhador, designadamente o 

seu mérito, as suas competências e qualidades pessoais, mas nem sempre se questiona sobre 

quais as condições concretas susceptíveis de potenciar a subida na carreira. Ilustrativa disso 

mesmo é a actual exigência de requisitos como “responsabilidade”, “autonomia”, “flexibilidade”, 

“dinamismo”, “capacidade de adaptação”, “espírito crítico”, “sentido de iniciativa”, enfim de todas as 

qualidades (saberes e competências) que definem um estatuto de “empregabilidade permanente” 

por parte dos trabalhadores (Marques, 2001). 

 

 

1.3. Investimento na formação complementar  

 

Como vimos, há um relativo consenso sobre o necessário investimento na importância da formação 

dos jovens licenciados, sobretudo ao nível da sua formação complementar. A iniciativa para a sua 

frequência por parte das empresas constitui já uma primeira informação da sua importância efectiva 

neste contexto. Ora, verifica-se uma relação muito significativa, em sentido negativo, quanto ao 

incentivo da formação por parte da empresa em função dos grupos-alvo em estudo (phi=-0,546; 

p=0,000) (cf. Quadro 101).  

 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Assim, para os licenciados esta tem sido efectivada, maioritariamente, fruto da sua própria vontade 

e iniciativa, não contando, para isso, com o apoio da empresa Apenas 21% deles referem que as 

empresas têm vindo a desempenhar um papel importante a este nível. Em sentido oposto, os 

empregadores declaram, na sua grande maioria (79,3%), que incentivam a frequência de formação 

complementar ao nível dos jovens quadros superiores.  

Quadro 101 -  Empresa Incentiva Formação Complementar 

20,7 79,3 100,0 

79,0 21,0 100,0 

Sim 

Não 

Licenciados Empresas Total 
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Quanto ao tipo de formação frequentada, esta apresenta-se quer para empresas, quer para 

licenciados como sendo sobretudo de cariz de cariz profissional. Já em relação aos outros tipos de 

formação, há diferenças relevantes entre ambos. Com efeito, as empresas referem incentivar cursos 

de especialização, bem como pós-graduações e, em menor proporção, mestrados.  

 

Quadro 102-  Tipo Formação Complementar (% respostas positivas) 

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Esta informação é relevante no quadro da nossa investigação, já que se questiona o papel que a 

universidade poderá desempenhar ao nível da oferta de cursos de especialização e de pós-

graduação mais vocacionados e articulados com a estrutura ocupacional do mercado de trabalho, 

para além de contribuir para o aperfeiçoamento, reciclagem e aprofundamento de conhecimentos e 

saberes inovadores e indispensáveis à competitividade da economia e sociedade globalizada. 

 
Por outro lado, e visualizando numa outra perspectiva, criou-se um pouco a questão da “moda da 

formação”. É usual verificar a existência de diversos planos de formação estreitamente associados 

sobretudo aos financiamentos externos. Com efeito, o que se tem verificado, num tempo mais 

recente com a ameaça da redução e de uma gestão mais criteriosa da atribuição dos 

financiamentos ao abrigo do Quadro Comunitário (QREN 2007-2013), esta tornou-se num bem 

dispendioso que deverá ser claramente direccionada em termos de conteúdos e grupos-alvo.  

 

Assim, considerando a informação recolhida nesta investigação, é-nos possível corroborar as áreas 

de formação mais valorizadas pelos licenciados e empresas, bem como as zonas de formação onde 

se detectam ligeiras diferenças ou mesmo pequena desadequação entre a procura e oferta de 

cursos. Verificamos, grosso modo, que não há, ainda, uma perfeita adequação ao mercado de 

trabalho em termos de competências. No entanto, esta é uma distância que apresenta vários pontos 

de aproximação. Áreas como a informática, a qualidade e as línguas estrangeiras são nomeadas 

por ambas as partes em termos de percentagens relativas mais relevantes. Significa isto que as 

acções de formação frequentadas pelos jovens licenciados têm vindo a ser reconhecidas como 

importantes para o melhoramento da capacidade de inserção e desempenhos profissionais. (cf. 

Quadro 103). 
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Quadro 103 – Áreas de Formação (% respostas positivas) 
 

Áreas de formação Licenciados Empresas 

Fiscalidade/ Legislação 13,4 31,9 

Auditoria/ Consultoria 17,0 15,4 

Marketing/ Área Comercial 12,6 31,1 

Contabilidade 14,6 17,1 

Informática 42,7 44,0 

Software Autocad 13,8 17,9 

Gestão Empresarial 11,5 28,6 

Gestão de Recursos Humanos 15,0 28,0 

Gestão Financeira 7,5 24,1 

Inovação Empresarial 5,1 26,3 

Empreendedorismo/ Criação de Empresa 5,1 13,2 

Qualidade 17,4 52,7 

Segurança e Higiene no Trabalho 15,0 42,0 

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 35,2 10,1 

Planeamento/ Gestão de Projecto 16,2 37,3 

Base de Dados 16,2 8,7 

Línguas Estrangeiras 28,5 34,5 

Gestão do Tempo 5,5 22,7 

Motivação/ Liderança e Chefia 14,6 36,1 

Negociação em Equipa/ Comunicação na Empresa 7,1 21,3 

Transição de Carreira (Outplacement) ,0 2,2 

Técnicas de Procura de Emprego 11,1 2,5 

Coaching (Trabalho por metas e competências) 2,0 3,1 

 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Fundamentando o que foi dito acerca de alguns desfasamentos face à empresa em termos de 

procura de cursos, importa ilustrar esta tendência a partir de alguns cursos que têm vindo a ser 

frequentados pelos jovens e que apresentam maiores diferenças percentuais em relação à sua 

importância relativa por parte dos empresários. São exemplo disso mesmo os seguintes cursos: 

� Formação Pedagógica Inicial de Formadores;  

� Técnicas de Procura de Emprego; 

� Bases de Dados. 

 

Por sua vez, na óptica da empresa, as áreas de formação que têm registado diferenças mais 

significativas na comparação com os licenciados são não só maiores como mais diversificadas. 

Atente-se à seguinte enumeração das áreas de formação: 

� Segurança e Higiene no Trabalho; 



 

 211 

� Planeamento/ Gestão de Projecto; 

� Motivação/ Liderança e Chefia; 

� Marketing/ Área Comercial; 

� Fiscalidade/ Legislação; 

� Gestão Empresarial; 

� Gestão de Recursos Humanos; 

� Inovação Empresarial. 

 

É claro que não estamos a ter em linha de conta as especificidades dos sectores de actividade das 

empresas. Porém, de uma forma geral, poder-se-á argumentar que a empresa valoriza mais 

rapidamente uma formação que confira atribuição de responsabilidades, isto é, se centre em áreas 

de conhecimento como o do planeamento e gestão de projecto, da motivação/ liderança e chefia. 

Sinal de comunicação com o exterior, internacionalização ou relações com o mercado externo, as 

línguas estrangeiras são também consideradas importantes para o bom desempenho profissional. 

Portanto, ao contrário de uma certa ideia de excesso ou vulgarização da formação, podemos reiterar 

como uma das conclusões desta análise não só o papel decisivo da formação complementar como 

a necessidade de se diversificar o leque de oferta de cursos.  

 

É certo que um outro lado da formação complementar consiste em saber até que ponto esta tem 

sido considerada como um investimento em termos de carreira, pelo que é relevante, nesta análise, 

balizar as consequências que esta poderá ter em termos de progressão, ou não. 

Independentemente do intuito com que se realiza a formação, vamos aqui analisar apenas as suas 

consequências a nível laboral. Quer os licenciados, quer as empresas estão de acordo no principal 

proveito retirado da formação. A melhoria no desempenho é comprovada por 61,9% dos licenciados, 

e por 90,1% das empresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Da perspectiva dos licenciados, por outro lado, a frequência destas acções pode-se revelar sem 

qualquer proveito (27%). Fica a questão no ar: será esta consequência devido à qualidade da 

formação propriamente dita, ou pela falta de incentivo por parte da empresa em pôr em prática os 

conteúdos? Na perspectiva das empresas este tipo de formação merece a sua confiança, até 

Quadro 104 - Consequências da Formação (% respostas positivas) 

3,2 21,7

4,8 10,5

3,2 14,3

61,9 90,1

27,0 4,5

Promoção na empresa

Reconversão profissional

Aumento salarial

Melhoria no desempenho 

Sem qualquer proveito 

Licenciados Empresas
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porque 21,7% salientam como consequência a promoção na empresa, assim como para 14,3% 

deles esta se traduziu num aumento salarial e, ainda, para 10,5% numa reconversão profissional. 

Do ponto de vista empresarial, a formação constitui, assim, uma mais valia para o seu detentor 

podendo, até, servir como instrumento de progressão na carreira.  

 

Assim, para aferir da consistência do que temos vindo a argumentar em torno deste investimento na 

formação complementar por ambos os entrevistados, importa referir que mais de 90% responderam 

positivamente quanto à realização de formação contínua no futuro. Na verdade, as empresas/ 

organizações têm todo o interesse em oferecer aos seus trabalhadores condições para 

desenvolverem novas competências, gerindo os seus recursos humanos de forma a adaptá-los às 

incertezas da economia e sociedade actuais. Assim, as empresas procuram a mobilização e o 

compromisso dos trabalhadores para aumentarem a produtividade e adaptarem-se à procura 

conjuntural do mercado com ritmos cada vez mais rápidos e comportamentos imprevistos (Caldas et 

al. 2005). Por conseguinte, importa também que os jovens quadros mobilizem saberes-fazer e 

saberes-ser, nomeadamente, responsabilidade, iniciativa, polivalência, capacidade de trabalho em 

grupo, adaptação e reacção, entre outros requisitos, nos diversos contextos de trabalho e emprego.  

 

 

1.4. Confronto da formação académica com a actividade profissional  

 
Sabemos que a correspondência de uma formação académica ao desempenho profissional se 

apresenta como um dos indicadores mais relevantes da qualidade de transição dos jovens para o 

mercado de trabalho. Ora, já tínhamos argumentado que era necessário relativizar os discursos 

mais críticos ou, mesmo, pessimistas em torno do afastamento da formação ministrada pela 

universidade. Tal não parece ser confirmada nem em relação aos licenciados, nem aos 

empregadores (cf. Quadro 105).  

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Quadro 105 – Formação académica vs actividade desenvolvida 
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É certo, porém, que se registam algumas diferenças significativas nos posicionamentos dos 

entrevistados (t teste=3,925; p=0,000), sobretudo ao nível dos licenciados. Estes, comparativamente 

aos empregadores apresentam-se mais críticos da distância da sua preparação académica; por sua 

vez, nos itens mais extremos da escala da distância são mais os empregadores face aos licenciados 

que aí se situam. Embora, quer licenciados, quer empresas, denunciem ligações de proximidade, 

interessa analisar o peso destas em cada área científica. Efectuando uma comparação com sete 

grandes áreas científicas comuns aos licenciados e às empresas e a avaliação desta ligação entre a 

formação e a actividade em termos de proximidade e distância, podemos tirar alguns apontamentos.  

 
Estudos comerciais, Geografia e geologia, Humanísticas, Informática e Ciências da Comunicação 

apresentam valores maioritariamente positivos da avaliação feita pelos licenciados. No entanto, 

surpreendentemente, os licenciados de Matemática e Informática mencionam uma distância 

significativa em termos de formação e actividade desempenhada (42,1%). Esta posição de alguma 

reserva na adequação é secundada, igualmente, pelos licenciados em Ciências Sociais (36,3%) e, 

em terceiro lugar, pelos de Engenharia e Tecnologia (28,7%).  

 
Quadro 106 – Proximidade e Distância da Formação Académica vs. Actividade Desenvolvida  

 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Ao avaliar a ligação entre formação e a actividade desempenhada, o empresário aponta as 

Humanísticas e as Ciências da Comunicação como as áreas que se apresentam mais distantes em 

termos de percentagens relativas (40% e 25%, respectivamente). Por último, apenas de salientar 

que olhando as percentagens totais de empresários e licenciados, verificamos que os empresário 

apresentam valores menores em relação aos licenciados no que concerne aos atributos de 

distância. Haverá, porventura, um maior descontentamento entre licenciados e daí um reforço do 

sentimento de desadequação da sua formação académica? Ou do lado da empresa haverá um 

optimismo realista face aos contributos efectivos dos desempenhos profissionais dos jovens 

quadros? 
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Portanto, reitera-se a necessidade de se efectivar uma maior aproximação da formação 

providenciada pelas universidades às realidades económicas, a par de um reforço do papel das 

empresas no incentivo do seus trabalhadores a aprenderem ao longo da vida (Knapper, 2001). 

Sendo assim, compete aos governos desempenharem um importante papel em providenciar 

informação sobre as oportunidades de formação, providenciar o enquadramento legal para o seu 

desenvolvimento e assegurar a transferabilidade das competências.  

 

 

2. Mercados e práticas flexíveis de transição para a vida activa 

 

A partir dos resultados obtidos com os diagnósticos cruzados pode-se aprofundar e reiterar as 

lógicas que persistem na segmentação do mercado de trabalho específico ao grupo de jovens 

qualificados. Por sua vez, considerando as práticas de gestão da mão-de-obra praticadas pelos 

empregadores, em particular as que se prendem com o recrutamento, a definição da modalidade 

contratual, a atribuição salarial, a formação profissional e carreira, é relativamente consensual a 

tendência para a sua flexibilização, acompanhadas de exigências de qualificação e de 

competências. Uma das consequências desta expansão de modalidades “atípicas” de emprego e 

exigências de flexibilidade e polivalência para acompanharem as mutações no sistema produtivo 

mais competitivo e globalizado, residem na descontinuidade dos percursos de transição, no 

aprofundamento dos factores de segmentação dos mercados de trabalho, no adiamento e 

dessincronização das outras esferas da vida pessoal e familiar dos trabalhadores, entre outros 

factores.  

 

2.1. Dinâmicas regionais do mercado de trabalho 

 

Apesar de Portugal estar a avançar na posição das indústrias e serviços que assentam na economia 

do conhecimento, a sua posição apresenta-se inferior quando comparada com a dos outros países 

e, sobretudo, encontra-se abaixo da média europeia. No entanto, está a mover-se de forma positiva. 

A importância do conhecimento na nova economia traduz-se em inovação, apostando-se em capital 

humano.Com efeito, nos anos mais recentes as empresas declararam ter reforçado a prática de 

contratação de jovens licenciados, com particular incidência junto de mulheres licenciadas quando 

comparada com a dos homens e provenientes de áreas de estudo como, por exemplo, tecnologia, 

engenharia, gestão e economia. Este progressivo reforço dos quadros superiores das empresas tem 

contribuído para dotar as empresas de maior capacidade competitiva e inovadora, permitindo a 

introdução de adequadas mudanças organizacionais e tecnológicas. Vimos que uma das 

conclusões que se pode retirar desta investigação, relativamente às competências, é que as 

organizações valorizam o trabalho em equipa, a inovação, a criatividade, aprendizagem, 

competência técnica.  

 



 

 215 

Licenciados

Empresas

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

1,6

0,3

33,9

51,0

10,2

16,3

54,3

32,4
Serviços

Comércio e Turismo

Indústria

Agricultura

O cruzamento dos diagnósticos realizados permitem corroborar uma importante dinâmica na criação 

de emprego do mercado local de trabalho, ao nível quer da indústria, quer dos serviços. Os sectores 

de actividade existentes na amostra às empresas vêm confirmar a ocupação dos licenciados. Há, 

porém, uma diferença significativa no posicionamento dos licenciados e empregadores quanto aos 

sectores de actividade. Para os licenciados, os serviços como a indústria apresentam percentagens 

maioritárias. Os serviços, sector predominante em termos de actividade, mostra, por comparação à 

indústria, uma maior tendência para contratação recente destes quadros superiores. Em seguida, o 

sector de comércio e turismo têm vindo a absorver licenciados, ainda que com percentagens 

manifestamente baixas. Tal factor poderá dever-se aos conteúdos do trabalho propriamente ditos ou 

até mesmo à falta de investimento das empresas nestes quadros. De forma muito clara, a 

agricultura, tal como verificamos pelas percentagens, apresenta-se como um sector quase residual 

no que diz respeito à contratação de licenciados desde 2000.  

 
Gráfico 65 – Sectores de Actividade * 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V. Cramer=0,239; p=0,000) 

 

Do lado dos empregadores, o sector que se tem vindo a destacar é o da indústria que apresenta 

uma percentagem relativa superior, sendo seguida do sector dos serviços. É, ainda, de referir que o 

sector do comércio e turismo tem vindo a recrutar jovens licenciados, sendo quase inexistente o 

sector da agricultura.  

 

Como sabemos, considerando o predomínio de micro e PME (até 49 trabalhadores), é de destacar o 

reforço da estrutura da mão-de-obra das mesmas com jovens quadros provenientes das 

Universidades Minho e Porto. Porém, há uma diferença significativa entre os licenciados e as 
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empresas. Enquanto os primeiros revelam percentagens relativas superiores de participação nas 

empresas de 10 a 49 trabalhadores (26,9%) e nas grandes empresas (22,5%), por comparação às 

micro empresas (até 9 trabalhadores); as percentagens relativas dos empregadores superiores 

localizam-se, sobretudo nas pequenas e médias empresas (cf. Quadro 107). 

 

Quadro 107 – Dimensão da Empresa * 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
* (V. Cramer=0,323; p=0,000) 

 

Quanto ao tipo de empresa, tal como podemos confirmar pelo quadro seguinte, elas são sobretudo 

empresas privadas. Os licenciados, porém, trabalham, também em percentagem significativa, noutro 

tipo de empresas, tais como empresas públicas (17,1%) e instituições de solidariedade social ou 

associações de desenvolvimento (4,5%).  

 
Quadro 108 – Tipo de Empresa Recrutadora * 
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Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

* (V. Cramer=0,296; p=0,000) 

 

Tendo presente as opções no que concerne à construção das amostras dos licenciados e empresas 

(cf. I Parte) e após a respectiva recodificação, foi-nos possível reforçar a ideia de um importante 

mercado de trabalho em termos distritais que delimitam a região Norte. Com efeito, se atenuarmos o 

efeito condicionador da localização geográfica das empresas intencionalmente circunscrita a dois 

distritos – Braga e Viana do Castelo -, é possível confirmar que os jovens licenciados replicam, em 

termos gerais, aquela localização geográfica para aqueles dois distritos (cf. Quadro 109). Na 

verdade, é importante destacar o distrito do Porto que apresenta a segunda percentagem relativa 

mais elevada junto dos licenciados.  

 

Quadro 109 – Distritos do Local de Trabalho (%) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Embora este seja um diagnóstico cruzado, convém ter presente, da parte das empresas, que o 

recrutamento dos licenciados nos últimos anos tem sido proveniente justamente das Universidade 

do Minho e do Porto. Assim, por exemplo, as empresas de Braga privilegiam, por uma questão de 

proximidade, a relação com a Universidade do Minho e, tal como podemos verificar, os seus 

quadros são, na grande maioria, oriundos desta instituição de ensino. O mesmo acontece com 

Guimarães, cidade onde está situado um outro pólo desta Universidade, mas o mesmo se pode 

verificar em todos os territórios mencionados. Prova, ou não, da falta de mobilidade mencionada, 

verifica-se que, a nível geográfico, a Universidade do Minho consegue dar resposta à procura das 

empresas destes territórios. Por sua vez, na relação entre a Universidade do Porto com as áreas 

geográficas relativamente próximas, tais como Vila Nova de Famalicão e Guimarães, é igualmente 

significativa.  

 

Em termos sintéticos poder-se-á identificar alguns eixos explicativos para as lógicas de 

segmentação do mercado de trabalho específico ao grupo de jovens qualificados: 
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• Existência de uma “bacia de emprego” na região Norte a par de uma oferta diversificada de 

licenciados provenientes sobretudo das Universidades do Minho e do Porto do que dos 

institutos politécnicos (e.g. Instituto Politécnico do Cavado e do Ave e o Instituto Politécnico 

de Viana do Castelo). Este aparente “encontro” entre empresas e licenciados poderá 

explicar em grande medida a fraca mobilidade que se regista nestes últimos. Porém, é 

importante ter presente que, face a melhores salários e possibilidades de desenvolvimento 

de saberes e competências e, inclusive, de carreira profissional, alguns dos licenciados 

tendem a se deslocar para Lisboa ou para outros países. Mesmo assim, trata-se de um 

comportamento quase residual no conjunto dos entrevistados. 

 

• Absorção de licenciados por parte de empresas do sector dos serviços, sobretudo de 

dimensão micro e PME, a par do sector industrial que apresenta uma dimensão 

tendencialmente de maior dimensão. 

 

• Regressão consistente do sector público face à importância quase exclusiva do sector 

privado na integração deste tipo de mão-de-obra, o que indicia uma mudança de paradigma 

no que diz respeito a um passado recente. Na verdade, o reforço com quadros médios e 

superiores em muitos organismos e instituições sociais em curso desde os anos oitenta do 

século XX permitiu que muitos fossem paulatinamente ocupando os lugares de quadro 

disponíveis (Audier, 1997; ODES, 2000)62. No entanto, as reformas do sector público em 

curso, assentando numa maior racionalização de recursos humanos, têm evidenciado 

sinais claros de esgotamento. Um dos efeitos mais significativos destas transformações, a 

par da estrutura demográfica, são as elevadas taxas de desemprego que os licenciados na 

área do ensino têm vindo a registar nos últimos anos. Além disso, através da contratação 

externa de serviços (e.g. outsourcing) ao nível do sector da saúde, educação ou da acção 

social têm vindo a contribuir, igualmente, para a contenção no recrutamento de licenciados.  

 

 

2.2. Recrutamento, gestão “personalizada” e “institucionalizada” 
 
 
De um modo geral, a informalidade no recrutamento predomina junto tanto dos licenciados como 

dos empregadores (cf. Quadro 110). Ambos apresentam práticas que, como já designamos, 

apresentam-se mais próximas de uma “gestão personalizada” aquando da selecção e recrutamento 

deste segmento qualificado de mão-de-obra.  

 

                                                 
62 Audier (1997) diz-nos que a Função Pública (Estado, hospitais e colectividades locais) tem sido um importante empregador 
dos jovens mais bem formados, apesar das flutuações importantes do número de vagas abertas a concurso público. Em 
Portugal também se verifica a atracção do sector público sobre os diplomados: 51% dos diplomados do sexo feminino estão 
na Administração Pública, em IPSS’s e em empresas de capital maioritariamente público (contra 26,2% do sexo masculino) 
(ODES, 2000: 49).  
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O peso das redes de mediação, entranhadas no próprio tecido empresarial e assentes no inter-

conhecimento, relegam para plano secundário outras estratégias mais formais e institucionais. Com 

efeito, comparando os meios de recrutamento mais utilizados pelos licenciados e pelas empresas, 

verificamos que a candidatura espontânea/ envio do CV se apresenta central no processo de 

transição para o mercado de trabalho, em especial para o licenciado. Além disso, para as empresas, 

os conhecimentos pessoais apresentam a percentagem relativa a seguir mais importante. Também 

os anúncios no jornal são valorizados por estes dois grupos, embora que com pesos diferentes. A 

empresa, sentindo necessidade de contratação, privilegia em terceiro lugar, a colocação de um 

anúncio no jornal. O licenciado, por seu turno, elege a procura e resposta aos classificados como o 

segundo meio mais utilizado na procura de emprego.    

 

 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Sem rejeitar aquele padrão, acentua-se, igualmente, a “institucionalização” ao nível do processo de 

recrutamento dada a visibilidade do Centro de Emprego (IEFP), sobretudo junto dos licenciados. 

Estes recorrem, mais imediatamente do que a empresa, a instituições formais para os ajudarem na 

procura de emprego.  

 

Além disso, se consideramos a importância dos estágios curricular e profissional, bem como do 

papel da universidade como interlocutora no processo de transição dos licenciados para o mercado 

de trabalho, aquela vertente institucional surge ainda mais reforçada. Estas modalidades 

caracterizadas por um enquadramento de apoio à transição apresentam proporções relativamente 

idênticas para ambos os grupos-alvo. Para os jovens, estas constituem uma oportunidade efectiva 

de contacto com o mundo de trabalho e de aperfeiçoamento/ aquisição de competências. Para a 

empresa, a realização de um estágio profissional significa, além de vantagens fiscais, a 

oportunidade de o testar. Com efeito, muitas das empresas mencionam que com a colocação de 

novos quadros, é necessário um pequeno período de aprendizagem para o licenciado e, durante 

Quadro 110 - Meios de Recrutamento (% de respostas positivas) 
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esse mesmo tempo, a empresa pode testar as competências profissionais do quadro recém 

admitido. Porém é necessário, também, não esquecer que estes estágios podem configurar 

comportamentos propícios à inovação nas empresas e, por conseguinte, potenciar a capacidade de 

(re)acção das empresas à actual envolvente dos mercados globalizados e competitivos.    

 

Como nota dissonante, é de referir o pouco impacto que as Unidades de Inserção na Vida Activa 

(UNIVA) têm, sendo quase inexistentes para as empresas, já que a sua missão é justamente o de 

apoiar os actores envolvidos neste processo de transição. 

 

 As empresas privadas de recrutamento e selecção, apesar de terem uma importância relativa junto 

dos licenciados, o seu papel é manifestamente residual se consideramos as práticas dominantes 

nas empresas.  

 

Portanto, enquanto os licenciados lançam mãos de todos os meios, não abdicando de avançarem 

com um conjunto de iniciativas individuais (e.g. dirigirem-se à empresas, colocarem anúncios de 

jornal, recorrendo aos conhecimentos pessoais) e institucionais, as empresas centram-se numa 

gestão individual dos meios de recrutamento, com particular destaque para a ênfase das qualidades 

pessoais dos trabalhadores com implicações ao nível da individualização e subjectivação das 

relações de trabalho. 

 

Por sua vez, em termos da representação que os licenciados e as empresas detêm dos factores que 

intervêm no momento do recrutamento, é relevante perceber que há um certo desfasamento entre 

ambos.  

 

Na verdade, ao fazer um balanço do percurso académico e pessoal, o licenciado atribui importância 

a alguns factores que julga serem determinantes no acesso ao emprego. Segundo a perspectiva 

dos licenciados, as empresas dão importância à experiência profissional (70%) que este possa ter, 

fundamentada ou reforçada pela realização de um estágio (56,1%). Mencionam, também, a 

importância das competências pessoais e profissionais (55%).  

 

Se aquela ordenação não é posta em causa na perspectiva de empresa, a escala de importância 

assumida por esta é diferente. A experiência profissional, embora em menor medida, é também 

mencionada pela empresa como um factor de influência na contratação (56,7%). No entanto, para a 

empresa, as competências pessoais e profissionais apresentam-se como o factor seguinte (38,8%).  
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Gráfico 66-  Factores de Influência no Acesso ao Emprego (%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 
 

A este propósito, e recolhendo um pouco dos testemunhos do trabalho de campo, é frequente o 

empregador mencionar que, na maior parte das vezes, importa mais as características pessoais do 

que as competências profissionais que o licenciado possa ter. Esta afirmação é justificada, como 

sabemos, pelas dificuldades que os licenciados sentem pelo desenvolvimento das competências de 

trabalho em equipa, de relacionamento interpessoal, de adaptação ao posto de trabalho, entre 

outros factores. O empresário chama a atenção para o facto do licenciado necessitar aprender o 

“saber estar” e o “saber ser” como complemento útil à valorização das suas competências 

profissionais.  

 

Para a empresa, a formação profissional representa, também ela, um ponto a favor no processo de 

recrutamento. Para 32% das empresas a formação profissional representa um acréscimo à 

pontuação da candidatura a um posto de trabalho. Uma vez mais referindo o trabalho de terreno, o 

empresário tende a valorizar a formação profissional como um saber “mais prático” por comparação 

à formação académica. Este não desvaloriza a posse da licenciatura, apenas reforça o papel da 

formação como um investimento numa área mais específica, técnica, prática e, consequentemente, 

de maior interesse para a empresa.  
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trabalho escrito

Contrato temporário

Bolsa de investigação

Estágio curricular/
profissional

Outro vínculo

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

15,0

10,7

29,0

57,3

6,5

15,4

6,7

0,8

3,9

1,9

3,9

30,1

13,8
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2.3. Jovens quadros da precariedade 

 

Aceitando que os sentidos de precariedade não são homogéneos nem lineares no contexto dos 

grupos sociais (Marques e Duarte, 2003; Duarte, 2005), importa, porém, avançar com a ideia central 

da proliferação de diversas práticas de flexibilidade adoptadas pelas organizações em causa. Nesta 

análise iremos considerar, sobretudo, as seguintes dimensões onde se inscrevem as práticas 

empresariais que visam a flexibilidade: i) dimensão da flexibilidade numérica (externa quantitativa); 

ii) dimensão da flexibilidade salarial (interna quantitativa); e iii) dimensão da flexibilidade temporal 

(interna quantitativa).  

 

2.3.1. Flexibilização do vínculo laboral 

 

A proliferação de formas diferenciadas de emprego, acompanhadas sobretudo de descontinuidade 

previsível do vínculo laboral, no tempo e no espaço de trabalho, apresenta-se como um traço que 

marca claramente as estratégias de inserção de jovens licenciados (cf. gráfico 67). 

 
 

Gráfico 67-  Vínculo Contratual (%) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

A este nível de informação, ao se comparar a relação entre os vínculos contratuais dos licenciados 

com os que têm sido praticados pelas empresas nos últimos anos, corrobora-se a presença 

maioritária do contrato a termo para as empresas, o que é sintomático de uma prática de 

flexibilização numérica da gestão da mão-de-obra. Com efeito, nos últimos anos, as empresas, 

quando contratam algum novo licenciado, recorrem às várias formas atípicas de emprego, tais como 
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os contratos a termo certo e incerto. A uma distância grande, as empresas declaram utilizar o 

contrato permanente, seguido da realização de estágios (curriculares/ profissionais).  

 

Contudo, comparando estas posições contratuais da empresa com a dos licenciados, verifica-se que 

há uma associação estatística significativa entre ambos (KSZ=4,507; p=000)63, pelo que há uma 

variação nas estratégias de utilização dos vínculos laborais segundo os grupos-alvo. Na verdade, 

para além daquela modalidade – o contrato a termo – a inserção no mercado de trabalho de 

licenciados passa, cada vez mais, por incluir outros vínculos, igualmente instáveis, tais como: 

estágio curricular/ profissional, contrato de prestação de serviços sob a forma de “recibos verdes”, 

inexistência de qualquer contrato de trabalho escrito e, assim, sob a forma de bolsa de investigação.  

 

Portanto, pode-se avançar com a tese da pluralidade de estatutos assumidos na relação de trabalho 

no início da actividade de jovens licenciados, sendo que a precariedade, a instabilidade da relação 

de trabalho, se apresenta como um traço dominante na actual geração. A flexibilidade laboral, 

sobretudo quantitativa, tem constituído a principal estratégia seguida pelas empresas no sentido de 

responder às exigências da globalização e competitividade das economias. Acreditando que através 

de mercados de trabalho flexíveis, com soluções legislativas no sentido regulamentar estas formas 

de emprego que as empresas se tornam competitivas e se adaptam às novas realidades 

económicas (OCDE, 2004), surge o conceito de “flexisegurança” como alegada solução de controlo 

e, até mesmo, de minimização dos riscos sociais resultantes da instabilidade laboral. Não iremos 

entrar neste debate, apenas referiremos que as alterações legislativas (Pedroso et al. (2005) não 

são independentes da concepção de um modelo de Estado Social que se entenda implementar. 

 

2.3.2.Flexibilidade salarial 

 

Associado a uma lógica individualista e supostamente meritocrática que premeia o potencial de 

empregabilidade de cada trabalhador, designadamente o seu mérito, as suas competências e 

qualidades pessoais, observam-se, igualmente, práticas de flexibilização das remunerações 

auferidas pelos jovens quadros.  

 

Considerando a remuneração mensal (incluindo subsídios de alimentação e transporte), as posições 

dos licenciados e das empresas divergem significativamente (KSZ=2,006; p=001)64. Com efeito, 

Podemos considerar a remuneração média como sendo a que situa entre os 751 e 1000€ para a 

maioria dos licenciados (51,8%), sendo que a empresa declara uma percentagem relativamente 

inferior (40,6%). A reforçar esta prática salarial assente em baixos salários, refira-se as 

percentagens assumidas no intervalo abaixo daquela remuneração que se situa entre 501€ e 750€, 

em particular para as empresas: 38,3%, contra 24,6% para os licenciados. 

                                                 
63
 Resultado do teste de Independência de Kolmogorov-Smirnov para variáveis não-paramétricas.  

64
 Resultado do teste de Independência de Kolmogorov-Smirnov para variáveis não-paramétricas.  
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Gráfico 68 -  Remuneração Mensal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Tanto nos extremos inferiores como superiores dos intervalos salariais se verificam posições 

relativamente idênticas face aos licenciados e às empresas. Ora, tendo referido atrás a incidência 

neste grupo social de formas atípicas” de contratos de trabalho, não podemos deixar de saber se há 

ou não relação com a remuneração auferida. Interessa, por conseguinte, confirmar ou não o 

argumento recorrente da precarização das relações de trabalho fruto da associação dos tipos de 

vínculos precários com remunerações salariais baixas. 

 

Assim, através de uma análise de correspondência binária65 podemos aferir da contribuição das 

categorias para a definição dos eixos factoriais. Dos resultados obtidos pelas variáveis vínculo 

laboral e remuneração pode-se verificar, antes de mais, há uma relação significativa entre as 

mesmas (Qui-quadrado= 120,658; df=30; p<000). Olhando para o Factor 1 correspondente à 

Dimensão 1, este explica à volta de 60% da dispersão dos pontos-linhas e pontos-coluna66. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Na base dos outputs de uma análise factorial de correspondência disponível SPSS – versão 15.0.    
66 Foram calculadas cinco dimensões factoriais que explicam a totalidade da massa da informação, sendo que as três 
primeiras explicam quase a totalidade da variância explicada (0,986) dos pontos-linhas e pontos colunas, com particular 
destaque para a primeira dimensão factorial que explica 61%, cujo valor da inércia é de 0,107. A segunda explica 21% e a 
terceira 17%. Conscientes da redução da informação em termos estatísticos, iremos contemplar os dois primeiros factores. 
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Assim, a Dimensão 1 é sobretudo definida pelos extremos opostos assumidos pelos licenciados que 

se encontram em situações de estágio (curricular/ profissional) com os que detêm recibos verdes e, 

com menor peso dos que estão sem contrato de trabalho ou têm um contrato temporário. Em termos 

relativos, a variabilidade obtida é também explicada pelo contributo dos têm um contrato 

permanente em oposição aos que estão em situação de contrato temporário. Já na Dimensão 2, o 

maior contributo para a explicação da variabilidade reside nos salários mensais entre 751€ e 1000€ 

e os 251€ a 500€. Com contributos relativos, refira-se o peso relativo dos que declaram mais de 

1250€ e 1001€ e 1250€ em contraste dos que declaram até 250€.  

 

Assim, olhando para a projecção gráfica (cf. gráfico 69) pode verificar-se que há uma oposição clara 

entre os vínculos dos licenciados e as remunerações auferidas. Com efeito, sob a forma de estágio 

(curricular/ profissional) e de recibos verdes, os salários praticados são manifestamente inferiores 

aos que recebem os licenciados que se encontram inseridos numa relação estável de trabalho.  

 

Esta flexibilização salarial parece ser legitimada pela avaliação individualizada dos conhecimentos e 

competências demonstráveis em contexto de trabalho dos recém-licenciados. Com efeito, a 

argumentação da falta de experiência, por um lado, e do necessário período “provatório” em 

contexto de trabalho que permita ao empregador aferir do potencial do licenciado, têm contribuído 

para a difusão tanto destas alegadas normas modalidades contratuais, como para associá-las à 

prática de baixos salariais.  

 

Gráfico 69 - 



 

 226 

Licenciados
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O outro lado da questão desta questão prende-se, também, com as posições hierárquicas 

assumidas e as condições concretas susceptíveis de potenciar a subida na carreira (cf. Gráfico 70). 

Com valores residuais, verificamos que um licenciado poderá assumir uma posição de responsável 

por projecto ou obra (9,2%), assim como de adjunto ou assistente de direcção (8,6%). As empresas 

confirmam estes dados, apesar de estes exprimirem percentagens relativas superiores. Numa 

primeira análise verificamos uma certa confiança da empresa no licenciado pois, para além de o 

responsabilizar perante o projecto, poderá, também, atribuir-lhe uma responsabilidade mais formal 

(e talvez mais informalmente reconhecida) enquanto chefe de um departamento da organização. 

Convém acrescentar que esta “alegada” maior confiança da empresa no licenciado ao lhe atribuir 

posições hierárquicas superiores não se traduz numa diferenciação em termos salariais. Ou seja, 

esta confere-lhe maior responsabilidade, autonomia e capacidade de decisão visível, porém, nem 

sempre a uma posição hierárquica superior corresponde salários superiores, como vimos.  

 

Gráfico 70 - Posição Hierárquica (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 
 

Porém, tendo presente de que se trata de jovens recém-licenciados em início de uma carreira, a 

posição mais frequente ocupada nas empresas equivale a de “técnico superior” (56,4%)67. Porém, é 

de realçar a posição declarada pelos licenciados que se distribui de forma relevante entre “técnico 

superior” (38,3%) e a de “Outra posição” (32,3%). Nesta última posição necessariamente 

ambivalente na sua interpretação, não se pode deixar de incluir as referências explícitas às posições 

                                                 
67 Nesta análise, apenas consideramos a informação à posição hierárquica assumida na empresa pelos licenciados no início 
da actividade e não actualmente. Sem que haja diferenças significativas na mudança da posição dos mesmos desde que 
entram na empresa e actualmente, por questões de comparabilidade com os empregadores optou-se por utilizar apenas a 
primeira. Para aprofundar essa informação cf. II Parte deste Relatório.  
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declaradas mais expressivas: “estagiário”, “assistente comercial”, “bolseiro de investigação”, 

“colaborador”, “prestador de serviços”, “administrativo” entre outras. Independentemente de muitas 

das expressões sugerirem um desempenho profissional correspondente com o estatuto associado a 

um diploma superior, a verdade é que também indiciam uma inserção dos licenciados em postos de 

trabalho com exigências de qualificações inferiores às detidas.   

 

Portanto, o que parece ser relevante destacar é a generalização a grupos sociais detentores de 

qualificações superiores de práticas de salários baixos inferiores a 1000 euros associados à 

ocupação de postos de trabalho já não exclusivos a este segmento populacional. O argumento da 

“proletarização” dos quadros superiores tinha sido avançado nos anos noventa do século XX para 

explicar a “banalização” do diploma e o impacto do desemprego estrutural ao nível dos países 

europeus. A acrescentar a estes argumentos, no caso específico de Portugal, temos a persistente 

política de baixos salários como factor de competitividade associada a uma tendência para a 

sobrequalificação dos jovens licenciados por comparação ao nível salarial e posição hierárquica 

detidas.  

 

2.3.3. Flexibilidade do tempo de trabalho 

 

É, sobretudo ao nível da dimensão da flexibilidade temporal que as organizações procuram, 

internamente, adequar a mão-de-obra às variações em termos de horas e dias de trabalho em 

função do ritmo de produção, das flutuações das encomenda, do ritmo de crescimento da economia 

no plano regional, nacional e internacional. A este nível, é possível verificar uma considerável 

abertura à prática de flexibilidade de horários, tal como se pode ver pelo número de horas semanais 

de trabalho referidas quer pelos licenciados, quer pelos empregadores. 

 

Há, porém, uma discrepância significativa nas visões de empregadores e empregados quanto à 

média da duração do tempo de trabalho. Atendendo a alguns parâmetros descritivos obtidos na 

análise da informação (cf. Quadro 111) verifica-se que, em média, o licenciado trabalha mais duas 

horas face à média obtida por parte das empresas, apesar de o valor do desvio-padrão obtido ser 

maior para aquele. Igualmente, observando o mínimo e o máximo de horas declaradas, o licenciado 

refere entre 2 a 85 horas semanais, ao passo que para a empresa aquele leque é reduzido para 2 a 

60 horas semanais.  

 
Quadro 111 -  Horas de Trabalho Semanais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Aceitando que parte daquela informação dos licenciados inclui horas de trabalho para além das 

efectivamente cumpridas em contexto de trabalho, ou seja, as que relacionam como trabalho 

realizado em “casa” à noite e/ou fins de semana, a verdade é que a existência de horários que 

podem ir até às 60 horas indica, de forma algo paradoxal e não linear, uma tendência para a 

intensificação da jornada de trabalho. Com efeito, assumindo este valor, estaríamos perante 

jornadas diárias de 12 horas pelos cinco dias úteis da semana. Já tivemos oportunidade de em 

várias investigações68 estabelecer uma relação entre os ritmos de trabalho actuais e implicações 

não só vida profissional, como pessoal e familiar (Marques, 2006; 2007a). Assim, segundo os 

resultados do IV Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho  (COM, 2007b), realizado pela 

Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, 1 em 4 trabalhadores 

considera que a sua saúde e segurança estão em risco por causa do trabalho. Por sua vez, 12% 

dos trabalhadores entrevistados referem que raramente ou nunca têm tempo suficiente para realizar 

o seu trabalho. Trata-se de uma percentagem substancial e em rápida expansão, já que apesar de a 

maioria declarar trabalhar uma semana de cinco dias, 23% referem que trabalham seis a sete dias 

por semana e 15% ultrapassam as 48 horas de trabalho por semana. Os resultados da nossa 

investigação apresentam-se consistentes com as tendências registadas em termos internacionais 

para a intensificação do tempo de trabalho. Igualmente, se verifica que há uma associação 

significativa entre as horas de trabalho e as modalidades contratuais, reforçando o argumento 

avançado atrás da persistência de vínculos contratuais com salários baixos (Qui-quadrado= 

102,817; df=30; p<000). Atente-se à relação entre as variáveis Vínculo Contratual e Horas/ semana 

obtida através da análise de correspondência binária exposta no gráfico (cf. Gráfico 71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  

                                                 
68 No estudo conduzido pela autora (Marques, 2006), os resultados obtidos confirmam estes: os horários dos jovens 
engenheiros caracterizavam-se por elevadas jornadas diárias, apenas 24% dos inquiridos que referiram um horário até 39 
horas, contra as 40 a 49 horas (59%) e mais de 60 horas (15%), sendo a média 40,7 horas de trabalho semanal. 

Gráfico 71 - 
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Factor 1 correspondente à Dimensão 1 explica mais de 75% da dispersão dos pontos-linhas e 

pontos-coluna69 das modalidades das variáveis vínculo laboral e horas de trabalho por semana. 

Olhando para projecção gráfica, a Dimensão 1 é sobretudo definida pelos licenciados que se 

encontram a recibos verdes em oposição aos que têm um contrato permanente, seguido dos 

contratados a termo (certo/ incerto), embora não se possa ignorar, igualmente os que se encontram 

em estágio (curricular/profissional) e sem contrato de trabalho. Já na Dimensão 2, o maior contributo 

para a explicação reside na prática de horários até 35 horas, 40 a 44 horas e mais de 55 horas. Não 

se pode ignorar, por sua vez, o peso relativo dos que declaram 45 a 49 horas de trabalho semanais. 

Portanto, olhando para a distribuição dos resultados, pode-se concluir pela existência de segmentos 

diferentes constituídos pelos que estão a recibo verde que tendem a apresentar horários de trabalho 

até 35 horas e os que estão em situação de contrato permanente e a termo que se distribuem pelas 

40 a 44 horas, sendo que os que encontram com bolsa de investigação, estágio ou sem contrato 

tendem a apresentar horários de trabalho igualmente elevados, talvez como “prova” de trabalho ou 

consequência do chamado “período experimental” que quase se confunde com a duração em si da 

relação laboral.  

 

Apesar do progressivo e crescente aumento das qualificações com que as gerações mais recentes 

têm acedido ao mercado de trabalho, a temática da inserção profissional apresenta-se como uma 

das questões centrais no quadro das políticas comunitárias e nacionais. É certo que existem 

dificuldades de acesso ao mercado de trabalho por parte deste segmento constituído por jovens 

qualificados. Mas, certamente relevante será perceber a crescente vulnerabilidade da relação de 

trabalho visível nas estratégias flexíveis de gestão da transição para a vida activa.  

 

 

3. Estratégias, actores e qualidade do trabalho 

 

A dinâmica interna do mercado de trabalho que cada país conseguir impulsionar dependerá da 

capacidade dos vários agentes, como o Estado, em primeira instância, em definirem políticas 

públicas de enquadramento e de fomento daquele desenvolvimento, mas também das empresas, 

das universidades e da sociedade em geral em promoverem uma cultura de inovação, iniciativa e de 

cidadania. Esta passa, também, por se reconhecer a qualidade do trabalho e emprego em termos 

de igualdade de oportunidades, de conciliação da vida profissional e privada, do incentivo à 

formação continua no combate ao desemprego e na intervenção de um Estado Social regulador e 

garante dos direitos sociais dos trabalhadores. Assim, iremos analisar algumas das dimensões 

comuns à empresas e aos jovens e licenciados quanto à percepção que têm sobre: i) os requisitos 

de acesso ao emprego; ii) a responsabilidade dos principais actores no fomento de acções 

                                                 
69 Tendo sido calculadas cinco dimensões factoriais, apenas quatro explicam a totalidade da massa da informação: a primeira 
explica mais de 77% da variação (0,764) pontos-linhas e pontos colunas, apresentando um valor de inércia de 0,112; a 
segunda explica cerca de 15%; a terceira 6,5% e a quarta 1,5%. Conscientes da redução da informação em termos 
estatísticos, iremos contemplar os dois primeiros factores. 



 

 230 

adequadas à promoção de emprego; e iii) representações em torno do trabalho, desemprego e vida 

privada. 

 

3.1. Avaliação dos Requisitos de Acesso ao Emprego  

 

Ao longo desta investigação, foi-nos possível relativizar o peso dos requisitos ou factores 

considerados facilitadores e/ou inibidores no acesso ao mercado de trabalho70. O nível de 

associação registado em torno da avaliação destes requisitos em função dos licenciados e das 

empresas é significativo do ponto de vista estatístico, sendo que os posicionamentos observados se 

encontram fortemente associados ao estatuto do entrevistado71.  

 

Se a frequência de formação profissional aparece de forma incontornável como um dos requisitos 

mencionados no acesso ao emprego por ambos os entrevistados, a par da posse de uma 

licenciatura, a verdade é que há que considerar outros factores geralmente não explicitados como 

“facilitadores” ou “inibidores” consoante o potencial candidato. Além disso, certos factores podem 

ser considerados “indiferentes” em função perspectiva da empresa. 

 

Para os licenciados e empregadores os factores facilitadores que apresentam percentagens 

maioritárias, para além dos dois já referidos, são: “ter bom aspecto físico” e “morar perto do local de 

trabalho”. Tal como já tivemos oportunidade de verificar, existe pouca mobilidade geográfica dos 

licenciados, como aparentemente as empresas avaliam esse requisito de forma positiva ao 

privilegiaram o facto de se morar perto do local de trabalho. Quanto à subjectividade da avaliação do 

potencial candidato a um emprego, a primeira impressão causada pelo seu aspecto físico 

apresenta-se reiterada por ambos. 

 

Assumindo uma posição mais crítica, os licenciados apontam como factores que dificultam o acesso 

ao mercado de trabalho os seguintes: sexo, idade, estado civil e ter responsabilidades familiares/ 

filhos. Por sua vez, na óptica das empresas, à excepção da relevância colocada na idade como um 

factor que, pelo contrário, facilita a inserção profissional, todos os restantes não se apresentam 

relevantes, assumindo percentagens maioritárias no item “indiferente”. Mesmo assim, ao contrário 

dos licenciados, verificamos por parte das empresas que o estado civil, assim como as 

responsabilidades familiares são reconhecidos como factores mais problemáticos, apresentando, 

por isso, percentagens relativas significativas.  

 

 

 

                                                 
70 Na matriz dos diagnósticos cruzados foram excluídas algumas categorias por não terem correspondência. Assim, dos 
licenciados não se incluíram a referência ao factor “Etnia”, “Crença/ prática religiosa” e “Origem geográfica”. Do lado das 
empresas, os factores excluídos foram: “Ser imigrante”; “Ter média inferior a 14 valores”; “Ter realizado estágio curricular/ 
profissional”; “Ter experiência profissional”; “Ter realizado actividades extracurriculares”; “Estar desempregado há mais de 2 
anos” e “Ter vários conhecimentos pessoais”.  
71 À excepção dos dois primeiros factores que apresentam um V de Cramer na ordem dos 0,295 e 0,216, respectivamente, 
todos os restantes apresentam valores de V de Cramer superior a 0,550. 
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Quadro 112 – Avaliação dos Requisitos de Acesso ao Emprego (% de respostas positivas) 

90,9 77,2

9,1 7,6

,0 15,2

96,0 91,8

4,0 1,0

,0 7,2

34,6 42,6

65,4 ,5

,0 56,9

34,0 8,5

66,0 19,9

,0 71,6

40,1 72,7

59,9 10,3

,0 17,0

64,0 62,0

36,0 1,0

,0 37,0

53,4 77,0

46,6 ,3

,0 22,7

17,2 2,6

82,8 40,0

,0 57,4

Facilita

Dificulta

Indiferente

Licenciatura / Ser licenciado

Facilita

Dificulta

Indiferente

Ter frequência de formação
profissional

Facilita

Dificulta

Indiferente

Sexo / Ser homem

Facilita

Dificulta

Indiferente

Estado civil / Ser casado

Facilita

Dificulta

Indiferente

Idade / Ser jovem

Facilita

Dificulta

Indiferente

Ter bom aspecto físico

Facilita

Dificulta

Indiferente

Morar perto do local de trabalho

Facilita

Dificulta

Indiferente

Responsabilidades familiares/
filhos

Licenciados Empresas

 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Como sabemos, estes posicionamentos são diversificados internamente ao nível dos licenciados em 

função quer das suas características demográficas, quer da licenciatura ou fileira científica em que 

se inserem. Com efeito, verifica-se que, para os licenciados que integram a fileira das “Tecnologias 

e Engenharias”, o sexo e as responsabilidades familiares são perspectivados como factores mais 

facilitadores. Pelo contrário, quando comparamos as opiniões por sexo, constata-se que as 

licenciadas, ao contrário dos seus colegas do sexo masculino, consideram que o sexo, o estado civil 

e as responsabilidades familiares dificultam mais o acesso ao emprego. 

 

Estes resultados vêm reforçar, mais uma vez, a análise atrás apresentada acerca das práticas 

flexíveis de transição para a vida activa que caracterizam este segmento de jovens qualificados. 

Iremos verificar que a crescente subjectivação e individualização das relações de trabalho vão no 

sentido de se externalizar as responsabilidades no fomento de acções adequadas à promoção de 

emprego. 
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73,6 62,0

48,3 46,6

50,0 37,0

43,7 36,2

45,6 32,6

39,7 31,8

41,5 28,9

42,6 27,6

Criar incentivos ao 1º emprego

Fomentar a orientação profissional

Fomentar o empreendedorismo

Fomentar as ligações entre negócios e a
comunidade

Fornecer apoio personalizado na procura de
emprego

Potenciar as oportunidades de formação

Promover a formação financiada para aquisição
de competências profissionais

Aumentar o número de estágios

Licenciados Empresas

3.2. Externalização das Responsabilidade de Promoção de Emprego 

 

A promoção do emprego passa não só por se identificar os principais actores ou agentes 

responsáveis como pela definição de acções vocacionadas para a promoção de emprego e combate 

ao desemprego. 

 

Assim, considerando os nossos resultados do diagnóstico cruzado, verificamos que são justamente 

apontadas por ordem de importância decrescente as universidades, o Estado e o IEFP (Instituto de 

do Emprego e Formação Profissional. Ao nível local, os entrevistados reconhecem ainda as 

câmaras e juntas de freguesia como actores relevantes na dinamização do mercado de trabalho. De 

forma algo incompreensível, as empresas privadas são referidas de forma residual pelos licenciados 

(cf. Quadro 113).  

 

Quadro 113 – Actores Responsáveis pela Promoção de Emprego (% respostas positivas) 

72,9 67,8

72,7 56,8

32,1 20,2

8,1 30,9

83,0 74,4

Estado/ Governo

IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional

Câmaras Municipais/ Juntas de Freguesia

Empresas privadas

Universidades

Licenciados Empresas

 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Ora, pode-se explicar estes com base na proximidade que os licenciados têm com a Universidade, 

atribuindo-lhe a maior responsabilidade na promoção do emprego e, em oposição, o seu 

desconhecimento da realidade empresarial justificará, em certa medida, o não reconhecimento do 

papel das empresas.  

 

Quadro 114 – Acções de Promoção de Emprego (% respostas positivas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Quanto às acções a desencadear pelos actores no sentido da promoção do emprego, o consenso 

entre licenciados e empresas revela-se na identificação, em primeiro lugar, na criação de incentivos 

ao 1º emprego. Tal consenso reforça o carácter externo da responsabilização em termos de 

políticas. Já na ordenação das acções seguintes regista-se alguma discrepância nas respostas 

obtidas. 

 

Assim, os licenciados defendem em seguida que é necessário fomentar o empreendedorismo, a 

orientação profissional, assim como o apoio personalizado na procura de emprego. Sob a 

perspectiva dos empresários, estes elegem, em segundo lugar, o fomento da orientação profissional 

e só depois consideram o fomento do empreendedorismo, assim como o fomento de ligações entre 

negócios e comunidade. 

 

Apesar de não serem opostas, estas duas perspectivas demonstram modus operandi relativamente 

diferentes. Os licenciados tendem a se posicionar entre uma visão caracterizada pela existência de 

apoios e instituições vocacionadas neste tipo de problemática e uma perspectiva mais individual de 

resolução do seu problema, tal como o empreendedorismo. As empresas, em contrapartida, têm 

uma visão mais abrangente, e sobretudo estratégica, elegendo a existência de um enquadramento 

institucional adequado próximo das realidades económicas.  

 

Tendo presente a responsabilidade atribuída destas acções de promoção de emprego, verificamos 

uma relativa diferença entre licenciados e empresas, embora esta tenha de ser vista com alguma 

cautela em função dos resultados que têm vindo a ser apurados ao longo desta investigação. 

 

Segundo os licenciados são sobretudo as universidades em conjunto com o IEFP e as Câmaras ou 

Juntas de freguesia que têm a responsabilidade de criar incentivos ao 1º emprego, potenciar as 

oportunidades de formação e aumentar o número de estágios. Quanto ao apoio personalizado na 

procura de emprego, à promoção de formação vocacionada para a aquisição de competências 

profissionais, bem como à orientação profissional, essas responsabilidades tendem a recair de 

naqueles dois últimos, sem que as empresas sejam aqui perspectivas como desempenhando, 

igualmente, um papel de relevante. O mesmo se passa relativamente ao empreendedorismo que se 

apresenta quase da responsabilidade dos actores referidos à excepção da universidade. 

 

Posições contrárias têm as empresas já que reclamam o seu papel nas várias acções previstas. 

Aliado ao que temos vindo a constatar em relação à empresa, verifica-se, assim, uma vontade e 

necessidade de investir na formação cada vez mais direccionada, específica de um determinado 

posto de trabalho e que permita desenvolver competências técnicas. O governo/Estado surge com 

um papel moderado neste conjunto de acções tanto para os licenciados como para as empresas, o 

que não deixa de ser curioso, sabendo da posição que aquele tende a assumir na definição de 

políticas activas de emprego. 
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59,2 62,7 67,2 24,7 61,2

40,8 37,3 32,8 75,3 38,8

63,5 63,9 67,6 21,2 63,3

36,5 36,1 32,4 78,8 36,7

64,0 68,2 73,7 34,9 62,5

36,0 31,8 26,3 65,1 37,5

61,8 64,7 69,6 33,3 59,2

38,2 35,3 30,4 66,7 40,8

62,9 66,5 72,7 19,6 64,8

37,1 33,5 27,3 80,4 35,2

66,7 68,3 74,3 35,7 66,7

33,3 31,7 25,7 64,3 33,3

57,3 61,2 65,0 21,3 56,1

42,7 38,8 35,0 78,7 43,9

64,3 65,4 69,8 26,2 61,9

35,7 34,6 30,2 73,8 38,1

Licenciados

Empresas

Criar incentivos ao 1º emprego

Licenciados

Empresas

Potenciar as oportunidades de formação

Licenciados

Empresas

Fornecer apoio personalizado na procura de
emprego

Licenciados

Empresas

Fomentar as ligações entre negócios e a
comunidade

Licenciados

Empresas

Promover a formação financiada para
aquisição de competências profissionais

Licenciados

Empresas

Aumentar o número de estágios

Licenciados

Empresas

Fomentar a orientação profissional

Licenciados

Empresas

Fomentar o empreendedorismo

Acções de
Promoção
de
Emprego

Estado/
Governo

IEFP - Instituto
do Emprego e
Formação
Profissional

Câmaras
Municipais/
Juntas de
Freguesia

Empresas
privadas Universidades

Responsabilidade dos Actores

 

Quadro 115 – Actores e Acções de Promoção de Emprego (% respostas positivas) 

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
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3.3. Representações do trabalho, desemprego e vida privada 

 

Neste último ponto desta parte relativa ao diagnóstico cruzado, iremos apresentar as principais 

representações que os licenciados e as empresas têm sobre vários domínios relacionados com 

a qualidade do trabalho e emprego em termos de igualdade de oportunidades, de conciliação 

da vida profissional e privada, do incentivo à formação contínua, no combate ao desemprego e 

na intervenção de um Estado Social regulador e garante dos direitos sociais dos trabalhadores. 

Por questões de comodidade de análise serão apresentadas, em separado, as representações 

dos licenciados e depois das empresas. Tentar-se-á, em termos de síntese, finalizar por 

destacar as representações comuns aos grupos-alvo e que se apresentam centrais na temática 

da transição para o mercado de trabalho 

 

3.3.1. Perfil dos licenciados, fileira científica e género 

 

Atendendo às várias dimensões associadas às representações dos licenciados em torno do 

processo de inserção profissional no que diz respeito à formação académica, ao emprego e à 

vida privada é possível aferir algumas segmentações em função da fileira científica e do 

género. 

 

Assim, considerando as médias das respostas obtidas ao grau de concordância das seguintes 

afirmações, pode-se afirmar que há uma posição de rejeição clara em torno das últimas 4 

afirmação constantes do quadro (cf. Quadro 116). A que apresenta uma média de discordância 

mais elevada é a que se prende com a afirmação de que “Para o mesmo tipo de trabalho, os 

salários devem ser diferentes consoante o sexo” (5,74), seguida da “ A mulher não tem 

competência para exercer funções de empresária/ chefe” (5,64). Com médias ainda de 

discordância temos as percepções dos jovens relativamente ao facto de a actuação do Estado 

não ser eficaz na resolução do problema do desemprego, da relativização do peso do curso de 

ensino superior no sucesso na vida e de os diplomados de ambos os sexos terem facilidades 

em arranjarem um emprego. Portanto, do conjunto destes posicionamentos mais críticos e 

negativos, pode avançar-se com o argumento de que os jovens não só rejeitarem as 

desigualdades salariais e de desempenho de cargos de responsabilidade/ chefia na base do 

género, bem como da consciência da dificuldade que os jovens licenciados têm de acederem 

ao mercado de trabalho, na medida em que o diploma não constituiu um garante de emprego 

ou de combate ao desemprego. A este nível, os licenciados são também muito críticos da 

actuação do Estado.  

 

As restantes afirmações disponíveis no quadro 116 são objecto de uma apreciação positiva, 

reforçando sobretudo a importância da dimensão do trabalho no bem-estar pessoal de cada 

um, em particular quando se tem sucesso profissional, apresentando a média de concordância 

mais elevada no conjunto (1,99), afirmando, ainda, que continuariam a trabalhar na área de 
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450 1,99 1,234

442 2,18 1,271

432 2,32 1,211

441 2,38 1,385

377 2,77 1,479

444 2,89 1,319

448 3,16 1,428

448 3,21 1,329

422 3,62 1,638

447 4,47 1,344

439 4,59 1,324

434 4,65 1,148

432 5,64 1,065

433 5,74 ,947

O sucesso profissional é indispensável para o bem-estar pessoal

Para mim, a família é mais importante do que o trabalho

O empreendedorismo pode constituir uma solução ao
desemprego

Mesmo que não precisasse de dinheiro continuava a trabalhar na
minha área de formação

O desemprego afecta mais as mulheres do que os homens

Só através de uma "profissão" se tem um elevado grau de prestígio
e reconhecimento no mercado de trabalho

Para mim, o mais importante é ter um emprego,
independentemente da sua localização geográfica

Ter um emprego bem remunerado é condição essencial para um
bom desempenho de funções

Gosto dos meus amigos, mas quase não estou com eles pois
passo muito tempo a trabalhar

Os(as) diplomados(as) têm muita facilidade em arranjar emprego

Para se ter sucesso na vida é necessário tirar um curso superior

A actuação do Estado ajuda os desempregados a resolverem o
seu problema

A mulher não tem competências para exercer funções de
empresária/ chefe

Para o mesmo tipo de trabalho, os salários devem ser diferentes
consoante o sexo

N Média
Desvio-
padrão

formação mesmo que não necessitassem de dinheiro. A reforçar esta ideia parecem ser as 

concepções do trabalho como fonte de respeito social (prestígio e status). Porém, em seguida 

e de forma muito próxima àquela dimensão encontra-se a vida familiar e privada (2,18). 

 

Quadro 116 - Posicionamentos médios dos licenciados 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Escala: 1 – Concordo totalmente; 6 – Discordo totalmente 
 

 
É interessante, ainda, analisar a percepção do grau de disponibilidade a que se encontram 

sujeitos os jovens licenciados para se inserirem no mercado de trabalho. Assim, reconhecem 

que o desemprego afecta mais as mulheres do que os homens, concebem o 

empreendedorismo como uma alternativa viável no combate ao desemprego, a importância de 

obter um emprego independentemente da sua localização geográfica, as exigências salariais e 

de tempo que tendem a caracterizar muitos dos actuais quotidianos profissionais.  

 
Contudo, por detrás destas apreciações gerais, há posicionamentos distintos em função das 

fileiras científicas e do sexo dos licenciados. Assim, em função dos resultados do teste de 

independência aplicado (t-Student para duas variáveis independentes), pode-se confirmar que 

algumas diferenças significativas no posicionamento dos licenciados oriundos das fileiras 

“Tecnologia e Engenharia” e o das “Humanidades e Ciências Sociais”. Assim, com perspectiva 

mais crítica encontram-se os licenciados das ciências sociais e das humanidades no que diz 

respeito à facilidade de se encontrar um emprego, ter uma boa remuneração como condição do 
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bom desempenho de funções, ter um emprego independentemente da sua localização 

geográfica e ter tempo livre para estarem com os amigos. Apenas ao nível do 

empreendedorismo como solução do desemprego, estes licenciados apresentam-se mais 

optimistas quando comparados com os seus colegas de engenharia e tecnologia. 

 

Quanto à diferenciação por sexo dos entrevistados, verifica-se que não só são mais as 

licenciadas do que os seus colegas do sexo masculino que reiteram a maior vulnerabilidade do 

desemprego por parte das mulheres, como afirmam que o sucesso na vida depende de um 

curso superior, acreditando, igualmente, nas maiores hipóteses de se ter um emprego com um 

diploma. Apresentando posições críticas mais vincadas do que os seus colegas, estas tendem 

a apresentar quer menor disponibilidade para se deslocarem geograficamente em função de 

um emprego e a continuarem a trabalhar na eventualidade de não necessitarem de dinheiro, 

quer em discordarem mais da condição para um bom desempenho profissional depender de 

uma boa remuneração e de associarem à “profissão” o reconhecimento e prestígio no mercado 

de trabalho.    

 

Estes posicionamentos reforçam alguns dos principais traços de segmentação ao nível dos 

licenciados considerando a fileira científica e o sexo expostos na II Parte deste Relatório. 

 

3.3.2. Perfil do empregador e sector de actividade 

 

Os empregadores que integram a nossa amostra apresentam, por sua vez, posicionamentos 

médios uns idênticos e outros distintos aos licenciados. A média de discordância mais elevada 

junto dos empregadores diz respeito à afirmação seguinte “Para o mesmo tipo de trabalho, os 

salários devem ser diferentes consoante o sexo” (5,63), seguida da “ As funções de chefia são 

melhor desempenhadas por um homem” (5,15). Também com médias discordantes temos a 

percepção de que os recém-licenciados têm facilidade de encontrar um emprego, o papel do 

Estado na resolução do desemprego e a posse de um curso superior como requisito para se ter 

sucesso na vida.  

 

Por sua vez, as afirmações que apresentam médias de concordância mais relevantes 

prendem-se com a importância do sucesso profissional no bem-estar pessoal, a conciliação da 

vida profissional e familiar, o papel dos licenciados no enriquecimento científico e empresarial 

do país e a crise do desemprego que afecta também os licenciados. A apreciação da formação 

universitária constitui um domínio relevante na óptica dos empregadores que passa quer pela 

valorização da formação contínua dos licenciados, quer pela excessiva componente teórica das 

licenciaturas. A criação de licenciaturas especializadas, bem como o empreendedorismo 

poderão constituir uma solução ao desemprego que, como se sabe, afecta mais as mulheres 

do que os homens. Mesmo assim, apresentando uma posição moderada de concordância, os 
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389 5,63 ,816

380 5,15 1,062

376 4,34 ,918

383 4,24 1,149

385 4,15 1,175

319 3,45 1,156

370 2,99 1,192

351 2,70 1,119

383 2,38 1,066

386 2,28 1,090

388 2,24 ,880

380 2,08 ,996

389 2,02 ,956

387 1,95 ,853

387 1,83 ,925

Para o mesmo tipo de trabalho os salários devem ser diferentes
consoante o sexo

As funções de chefia são melhor desempenhadas por um homem

Os recém-diplomados têm muita facilidade em arranjar emprego

A actuação do Estado ajuda os desempregados a resolverem o seu
problema

Para se ter sucesso na vida é necessário tirar um curso superior

O desemprego afecta mais os licenciados do que os não licenciados

Uma das soluções ao desemprego dos licenciados é a criação de
licenciaturas especializadas

O desemprego afecta mais as mulheres do que os homens

O empreendedorismo pode constituir uma solução ao desemprego

A maior fragilidade das licenciaturas é a sua componente
excessivamente teórica

A valorização dos licenciados passa pela formação contínua

A crise do 1º emprego afecta a maioria dos recém-licenciados

Os licenciados tem um importante papel de enriquecimento científico e
empresarial do país

É muito importante a conciliação entre a vida profissional e familiar

O sucesso profissional é indispensável para o bem-estar pessoal

N Média
Desvio-
padrão

empregadores estão convictos de que o desemprego afecta mais os licenciados do que os não 

licenciados. 

 

Quadro 117 - Posicionamentos médios dos empregadores 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Escala: 1 – Concordo totalmente; 6 – Discordo totalmente 
 

Também se registam diferenciações internas nas médias obtidas em torno destas afirmações. 

A lógica sectorial das actividades económicas e das empresas contribuem para explicar parte 

de alguma variação significativa das posições dos empregadores. Assim, considerando o 

sector de actividade económica, os resultados da comparação de médias com um factor 

(ANOVA) permite observar que o sector industrial discorda da importância da conciliação entre 

a vida profissional e familiar por oposição aos serviços que se apresentam mais favoráveis à 

sua contemplação. Este resultado é claramente corroborado com a maior flexibilidade de 

horários que o sector dos serviços permite em contraponto com uma menor abertura a esta 

prática por parte das empresas do sector industrial. Investigações realizadas no concelho de 

Barcelos sobre a igualdade de oportunidades de género no trabalho permitem-nos sustentar, 

em grande medida, este resultado (Marques, Veiga e Silva, 2007). Quanto à criação de 

licenciaturas especializadas como uma das soluções ao desemprego, os empregadores do 

sector secundário apresentam-se mais optimistas por oposição ao sector dos serviços que não 
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defendem esse argumento. Igualmente, a ênfase do papel do Estado na solução do 

desemprego é sobretudo reforçada no sector dos serviços por oposição ao sector secundário. 

 

Do ponto de vista do perfil dos empregadores, em particular do sexo e qualificações escolares, 

os resultados do teste de independência aplicado (t-Student) e da ANOVA revelam algumas 

posições significativas face às afirmações expostas. 

 

Assim, os empregadores do sexo masculino, por oposição ao sexo feminino, tendem a 

apresentar uma posição mais optimista quanto ao papel dos licenciados no enriquecimento 

científico e empresarial do país. O mesmo padrão revela-se quanto à importância do 

empreendedorismo. A este nível, as posições dos dirigentes/ empregadores do sexo feminino 

apresentam-se mais conservadoras. Já em contraste no que diz respeito a aceitar a 

desigualdade de género em contexto de trabalho, seja em termos de diferenças salariais, seja 

na atribuição de funções de chefias, as posições das mulheres são divergentes por 

comparação ao sexo masculino. Estes últimos tendem a naturalizar as desigualdades de 

género, reproduzindo a dominação masculina. 

 

Por último, a percepção das diferentes posições também se pode explicar por referência aos 

anos de escolaridades detidos pelas chefias. Sendo certo que muitos dos empregadores 

apresentam mais de 12 anos de escolaridade (o que inclui situações de bacharelato, 

licenciatura, pós-graduação, mestrado e, ainda doutoramento), a verdade é que há registos de 

habilitações até 9 anos de escolaridade (equivalente ao Ensino Básico Obrigatório) e entre 10 a 

12 anos de escolaridade (Ensino Secundário e Ensino Técnico). Assim, são significativas as 

médias entre os que detêm níveis elevados e os que se posicionam positivamente em relação 

ao papel dos licenciados no enriquecimento científico e empresarial do país, da valorização da 

formação contínua, do empreendedorismo enquanto solução para o desemprego, do sucesso 

profissional como sendo indispensável para o bem-estar pessoal e a importância da conciliação 

entre a vida profissional e familiar. À excepção da afirmação de se considerar a prática de 

salários diferentes consoante o sexo, são sobretudo os empregadores com 10 a 12 anos, por 

comparação aos que têm mais de 12 anos de escolaridade que se apresentam mais favoráveis 

a essa prática.  

 

Mais uma vez, são várias as explicações para a sustentação de posições ora conservadoras 

ora inovadoras por parte dos empregadores. Na exploração de outras variáveis, como a 

dimensão da empresa, o tipo de mercado (e.g. local, nacional ou internacional), a estrutura da 

mão-de-obra dominante, entre outros, seria possível aprofundar, ainda mais, a variabilidade 

das representações que perpassam a formação académica, o trabalho, o desemprego e a 

igualdade de oportunidades de género. No essencial, pensámos, que traçámos os eixos 

centrais na explicação das resistências/ mudanças da cultura organizacional.  
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434 4,65 1,148

383 4,24 1,149

439 4,59 1,324

385 4,15 1,175

377 2,77 1,479

351 2,70 1,119

432 2,32 1,211

383 2,38 1,066

432 5,64 1,065

380 5,15 1,062

450 1,99 1,234

387 1,83 ,925

433 5,74 ,947

389 5,63 ,816
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Empresas

Licenciados

Empresas

Licenciados

Empresas

Licenciados

Empresas

Licenciados

Empresas

Licenciados

Empresas

A actuação do Estado ajuda os desempregados a
resolverem o seu problema

Para se ter sucesso na vida é necessário tirar um curso
superior

O desemprego afecta mais as mulheres do que os
homens

O empreendedorismo pode constituir uma solução ao
desemprego

As funções de chefia são melhor desempenhadas por
um homem/ a mulher não tem competências

O sucesso profissional é indispensável para o
bem-estar pessoal

Para o mesmo tipo de trabalho os salários devem ser
diferentes consoante o sexo

N Média
Desvio-
padrão

3.3.3. Políticas de emprego, empreendedorismo e igualdade de oportunidades 

 

Uma coisa é certa: tanto os licenciados como os empregadores estão conscientes das 

transformações profundas verificadas ao nível da relativização do diploma no mercado de 

trabalho actual. Apesar de estar patente a ideia de que o curso superior é um dos requisitos 

indispensáveis para se obter uma posição de sucesso na sociedade, há a percepção de que o 

diploma já não protege o seu portador do desemprego, como também de que o conhecimento 

e saberes não se finalizam aí. Se o empreendedorismo poderá constituir uma solução de 

combate ao desemprego, a valorização da licenciatura enquanto formação inicial deverá ser 

acompanhada pela formação contínua, da formação ao longo da vida. Por sua vez, a 

importância do trabalho e a sua influência no mundo privado, em particular a relação entre o 

sucesso profissional e o bem-estar profissional, apresenta-se incontornável na óptica dos 

grupos-alvo (cf. Quadro 118). Estes desafios têm sido enunciados ao longo desta investigação.  

 
 

Quadro 118 - Posicionamentos Médios dos Licenciados e Empregadores 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Escala: 1 – Concordo totalmente; 6 – Discordo totalmente 
 
Com base nas afirmações que se apresentam significativas do ponto de vista estatístico em 

termos das médias de respostas obtidas por parte dos licenciados e dos empregadores, iremos 

aprofundar apenas algumas delas72. 

 

Provavelmente um sinal de mudança de mentalidades, a licenciatura poderá começar a ser 

vista antes como um instrumento e não determinante de um fim em si mesmo. Verificamos que 

                                                 
72 Há uma variação significativa nas médias de posicionamento entre os licenciados e os empregadores. 
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Licenciados Empresas

a licenciatura se encontra, em grande escala, adequada à actividade desempenhada. No 

entanto, também já verificamos a valorização de competências transversais e da formação 

contínua. A licenciatura apesar de ser valorizada como factor de inserção, é vista como um 

ponto de partida para o sucesso na vida. Cabe ao licenciado apostar noutras formações e na 

aquisição de outras competências para determinar o seu sucesso profissional. Já os 

empregadores se apresentam mais críticos da assumpção de que para se ter sucesso na vida 

é necessário tirar um curso superior, sendo necessário ler esta afirmação no quadro das suas 

experiências pessoais.  

 

Quadro 119 – “Para se ter sucesso na vida é necessário tirar um curso superior” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

 

Perante estas transformações, a definição de políticas de combate ao desemprego apresenta-

se como uma exigência reivindicada, sobretudo por parte dos licenciados face aos 

empresários. Quanto ao papel do Estado, e reforçando a sua responsabilidade para as acções 

de fomento ao emprego, os licenciado discordam da sua actuação, pelo que o mesmo deverá 

conceber ou realizar mais acções ou medidas de combate ao desemprego.  

 
Gráfico 72 – “A actuação do Estado ajuda os desempregados a resolverem o seu 

problema” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
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Concordo muito
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Licenciados Empresas

 

Relativamente ao empreendedorismo, questão de “moda” ou não, este é um ponto em que 

licenciados e empresas estão de acordo. Quando questionados com o facto do 

empreendedorismo poder ser uma alternativa ao desemprego, as empresas, mais do que os 

licenciados, concordam com a afirmação. Porém, devemos ponderar as razões ou motivos que 

subjazem a esta afirmação. Verificamos, pelo diagnóstico aos licenciados, que apenas uma 

pequena percentagem dos inquiridos é empreendedora. Sob um outro ponto de vista, é cada 

vez mais comum ver o empreendedorismo associado a uma necessidade, quando deveria ser 

a uma oportunidade (de negócio/ mercado). Por outro lado, ser empreendedor não significa 

exclusivamente fundar uma empresa ou qualquer forma de negócio. Ser empreendedor é um 

comportamento, uma atitude, uma visão, uma forma de estar na vida. Nesta perspectiva, 

podemos ser empreendedores enquanto trabalhadores por conta de outrem, não se trata 

apenas de criar uma empresa, mas antes de uma forma de estar.  

 

 

Quadro 120 – O empreendedorismo pode constituir uma solução ao desemprego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

A igualdade de oportunidades acerca das posições de homens e mulheres em relação ao 

mercado de trabalho é também testada nestas afirmações em função dos grupos-alvo. A um 

nível geral, ambos concordam que há uma maior vulnerabilidade das mulheres face ao 

desemprego. Assim, quando questionados acerca do desemprego, 45,6% das empresas 

concorda contra 24,9% dos licenciados que o desemprego é afecta mais as mulheres do que 

os homens.  

 
Quadro 121 – “O desemprego afecta mais as mulheres do que os homens” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
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A comprovar estes dados, também as estatísticas nacionais mencionam a dificuldade de 

emprego por parte das mulheres. Referindo o 1º trimestre de 2007, o Instituto Nacional de 

Estatística (INE), menciona que o aumento no desemprego é consequente de alguns factores, 

tais como o aumento de mulheres desempregadas (23,5 mil indivíduos). Por comparação entre 

homens e mulheres, neste primeiro trimestre de 2007, a taxa de desemprego masculina (7,1%) 

revela-se bastante inferior à feminina (9,9%). Balizando alguns factores, e baseado na 

estatística mencionada, podemos dizer que o desemprego afecta principalmente o grupo 

delimitado pelas seguintes características:  

 
� Mulher – 23,5 mil indivíduos 

� Com idade dos 25 aos 34 anos – 20,4 mil indivíduos 

� Com escolaridade completa (ensino básico e ensino superior) – 40,3 mil indivíduos 

� Desempregados à procura de novo emprego – 27,6 mil indivíduos 

� Desempregados à procura de emprego há 6 meses ou menos – 41,2 mil indivíduos 

 

Por sua vez, transmitindo a visão socialmente aceite, os inquiridos manifestam que, perante um 

mesmo trabalho, os salários devem também ser iguais, independentemente do sexo. De 

salientar, porém, a posição de ambos os interlocutores no respeitante à concordância com a 

afirmação. Os licenciados, mais ainda do que as empresas, justificam uma diferença salarial 

baseada no sexo (6,3%, contra 5,3%, respectivamente), embora sejam também aqueles que 

mais discordem totalmente (85,6%, contra 55%, respectivamente).  

 

 
Quadro 122 – “Para o mesmo tipo de trabalho os salários devem ser diferentes consoante o sexo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 
 

Mencionando, ainda, o desempenho profissional no respeitante à ocupação de cargos ou 

posições de chefia em função do género, observa-se uma diferença significativa em função dos 

licenciados e das empresas. 

 

Verificamos, por comparação, que os licenciados, uma vez mais, apresentam um valor superior 

em relação às empresas na discordância total: 85,6%, contra 55%, respectivamente (cf. Gráfico 

73) 
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Gráfico 73 – “As funções de chefia são melhor desempenhadas por um homem / a 
mulher não tem competências” 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fonte: Diagnósticos cruzados - Projecto MeIntegra (2006/07) 

 

Na verdade, os níveis de educação atingidos pelas mulheres não se têm revelado na ocupação 

de lugares e postos dominantes, com particular evidência na economia das empresas privadas, 

quando comparados com os homens. As resistências organizacionais e estruturais à igualdade 

entre homens e mulheres nos quotidianos de trabalho explicam o efeito do “tecto de vidro” no 

que diz respeito ao acesso a lugares de chefia dominantes nas práticas de gestão dos recursos 

humanos e das carreiras profissionais dominantes.  

 

As exigências de igualdade de tratamento em termos da legislação, a introdução da 

perspectiva de género em todas as políticas pelos decisores (gender mainstreaming) e a 

detenção de elevados níveis de qualificação por parte das mulheres não têm impedido que 

persistam as desigualdades, umas visíveis e outras ocultas. No contexto de uma sociedade e 

economia globalizada e competitiva, com exigências de uma força de mão-de-obra mais 

flexível e dotada de maior mobilidade que as desigualdades de género alegadamente invisíveis 

comportam mais desafios no seu combate. É o que acontece quando a mulher é “obrigada” a 

escolher entre ter uma família e filhos e uma carreira profissional, sobretudo quando tal opção 

se encontra condicionada pela ausência de planos de flexibilização dos serviços de apoio, de 

estereótipos e de desigual partilha de responsabilidades na esfera doméstica com o homem. 

Ou seja, importa criticar o alcance das políticas de conciliação da vida familiar e profissional no 

quadro da flexibilidade, individualização e fragmentação das sociedades globalizadas.  
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É, ainda, de referir que, ao nível comunitário e nacional, a participação efectiva da mulher na 

economia e sociedade não se encontra independente da existência de uma estrutura 

demográfica envelhecida e caracterizada por baixos níveis de natalidade que pressionam a 

sustentabilidade dos sistemas de protecção social. Com efeito, são claros os esforços no 

sentido de se reforçar as medidas de conciliação da vida profissional com a vida privada e 

familiar de modo a combater as baixas taxas de infertilidade e as mudanças das estruturas 

familiares73 registadas na maioria dos países comunitários.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 Em particular, desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos de apoio às famílias monoparentais monitorizando os 
respectivos itinerários de inclusão social e profissional.  
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V Parte  

Balanço Prospectivo 

Conclusões e recomendações  

 

 

Nesta última parte do Relatório visa-se fazer um balanço prospectivo com base numa breve 

apresentação das conclusões gerais a que se chegou para, em seguida, se destacar os 

contributos mais relevantes da investigação na óptica dos licenciados e das empresas. Ao 

mesmo tempo, a partir destes contributos apresentam-se as coordenadas futuras ou 

recomendações no quadro das políticas do ensino superior, do emprego e formação. Na base 

deste balanço prospectivo encontra-se uma reflexão em torno da relevância da cooperação da 

Universidade e Empresas no quadro de uma Agenda de transição para a vida activa de jovens 

qualificados.  

 

 

1. Enquadramento Conclusivo 

 

O repto que a “Agenda de Lisboa” (2000) lançou a todos os Estados-Membros foi o de cada um 

encontrar o seu modelo de desenvolvimento económico no sentido da competitividade, partindo 

de três premissas comuns: 1) importância das tecnologias de informação e comunicação e da 

inovação; 2) assunção do conhecimento como matéria-prima; e 3) ideia de que o valor 

acrescentado encontra-se mais no processo do que no produto. Em termos do modelo social, 

as premissas de partida assentavam no desafio da criação de emprego, da promoção da 

empregabilidade através do reforço das qualificações e da Aprendizagem ao Longo da Vida 

dos trabalhadores e, ainda, da coesão social garantindo a igualdade de oportunidades e a 

inclusão dos diferentes grupos sociais a todos os níveis da acção social.  

 

A tradução daquelas finalidades encontra-se inscrita, em termos gerais, no actual Quadro de 

Referência Estratégico Nacional (QREN, 2007-2013), sobretudo no seu Programa Operacional 

Potencial Humano (POPH). Neste Programa constituído com 10 Eixos Prioritários74, o Estado 

Português visa, em termos gerais, superar o défice estrutural de qualificações da população; 

promover o conhecimento científico, a inovação e a modernização do tecido produtivo; 

estimular a criação e a qualidade de emprego; e, ainda, promover a igualdade de 

oportunidades, incluindo as de género, através do desenvolvimento de estratégias integradas e 

de base territorial para a inserção social de pessoas vulneráveis a trajectórias de exclusão 

social. De forma mais específica e centrada no domínio da formação e emprego, são várias as 

                                                 
74 Por ordem de apresentação dos Eixos Prioritários, estes são: Qualificação Inicial; Adaptabilidade e Aprendizagem ao 
Longo da Vida; Gestão e Aperfeiçoamento Profissional; Formação Avançada; Apoio ao Empreendedorismo e à 
Transição para a Vida Activa; Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social; Igualdade de Género; Algarve; Lisboa; 
Assistência Técnica. Para mais informação cf. http://www.poph.qren.pt/. 
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medidas desenhadas: i) melhorar a eficácia do sistema educativo, modernizando o ensino 

superior; ii) aumentar os níveis de habilitação dos jovens; iii) evitar o abandono prematuro da 

escolaridade; e iv) desenvolver um sistema de formação adaptado às necessidades do 

mercado de trabalho.  

 

É indiscutível a importância da formação superior de jovens nas diferentes áreas científicas no 

delinear e concretizar de estratégias empresariais vocacionadas para a inovação, para a 

competitividade e coesão social no contexto da economia e sociedade globalizada. Com efeito, 

as orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-Membros e, em especial, para 

a aplicação das políticas de emprego e de educação reforçam os princípios acordados pelo 

Conselho Europeu da Primavera de 2006, que passam pela flexibilidade, segurança, inovação 

e igualdade de oportunidades (COM, 2007).  

 

Nesse sentido, no âmbito da temática da inserção profissional de licenciados e das dinâmicas 

do mercado de trabalho, os resultados que se apresentam no presente Relatório são 

relevantes à luz das políticas nacionais para a qualificação de nível superior e de emprego e 

formação.   

 

O projecto MeIntegra “Mercados e Estratégias de inserção de jovens licenciados” estabelece 

um retrato territorial das organizações, procurando compreender quais as práticas de 

recrutamento de licenciados. Avalia o impacto no mercado de trabalho que a qualificação 

científica, tecnológica e social que a Universidade do Minho vai produzindo e proporcionando 

aos seus diplomados e também de que modo a realidade profissional e do mercado de trabalho 

se vai desenvolvendo. Por conseguinte, os objectivos que prosseguimos neste estudo 

passaram por conhecer as estratégias desencadeadas pelos licenciados e as lógicas de 

funcionamento e segmentação do mercado de trabalho da região Norte que, como sabemos, 

tem vindo a exigir conteúdos profissionais e estratégias específicas relacionadas com a gestão 

de recursos humanos. As questões curriculares, organizacionais e sociais de transição da 

universidade para o mundo do trabalho e as suas principais regularidades, seus bloqueios e 

boas práticas que a tem vindo a caracterizar são centrais para se fundamentar propostas de 

melhoria dos processos de inserção e mobilidade profissionais.  

 

Como tivemos oportunidade de argumentar ao longo desta investigação, o processo de 

inserção profissional apresenta-se complexo e multidimensional no que diz respeito aos 

contextos, estratégias e consequências nos outros domínios da emancipação individual e 

colectiva dos jovens licenciados. A entrada no mundo do trabalho constitui uma das etapas 

mais importantes na transição para a vida adulta, não só devido à necessidade da 

emancipação financeira face à família mas, sobretudo, devido à possibilidade de obtenção de 

um estatuto profissional e socialmente reconhecido. De resto, sabe-se que muitos destes 

jovens licenciados em início de uma carreira profissional adiam a constituição de uma família 
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pela insuficiência dos seus rendimentos económicos devido, em grande medida, à prática de 

baixos salários que atingem também este segmento de mão-de-obra qualificada. Os que se 

autonomizam face à família quer em termos residenciais, quer em termos de constituição de 

uma nova família fazem-no, geralmente, com o apoio dos pais que sustentam parte dos custos 

associados a esta transição para a vida adulta. Muitos destes jovens conscientes da sua 

dependência financeira apelidam-se como pertencendo a uma “geração-canguru”. De um modo 

geral, o prolongamento da entrada na vida activa, a manutenção da dependência familiar (não 

só em termos afectivos e residenciais, mas também em termos económicos), o adiamento de 

constituição de uma família autónoma são traços gerais que permitem caracterizar este 

segmento juvenil (Marques, 2006). 

 

Por sua vez, as exigências de um contexto incerto e dinâmico, que obrigam as organizações a 

constantes mudanças (e.g. TIC, reestruturações, downsizings) e a adoptar respostas flexíveis 

(e.g. a adopção de contratos temporários), têm vindo a contribuir para profundas alterações no 

mercado de trabalho e da formação superior. Com efeito, no actual contexto da sociedade do 

conhecimento, a actividade produtiva das empresas passa justamente pela produção, 

distribuição e uso de conhecimento e informação. No essencial, as empresas, em particular, e 

a sociedade em geral, lidam com uma nova realidade “imaterial” que diz respeito ao 

rompimento de fronteiras do conhecimento até então compartimentado, à utilização eficaz do 

mesmo e, sobretudo, à capacidade de inovar formas de produção e de fazer valor75. As 

empresas mais competitivas são aquelas que reconhecem que têm de inovar para sobreviver 

no mercado, precisando, por isso, de conhecimento. Aliás, são sobretudo os factores 

intangíveis de produção, tais como o capital humano, o capital organizacional ou o capital 

relacional que se apresentam como vantagens competitivas para as empresas, pelo que são 

necessários fortes investimentos nas competências dos trabalhadores, na sua capacidade de 

trabalhar em equipa, no seu espírito de iniciativa e de inovação. 

 

De um modo geral, os resultados são favoráveis do ponto de vista de quem integra e de quem 

é integrado, na região Norte, mas sobretudo na região do Minho e noutras regiões mais 

próximas. Os jovens inquiridos conseguiram, na sua maioria, prosseguir uma vida ocupacional 

numa variedade de contextos, em especial nos distritos de Braga, Viana do Castelo e do Porto. 

Os empregos foram conseguidos, sobretudo, através de contactos pessoais, de candidaturas 

espontâneas ou no seguimento de estágios profissionais, mas também de empregos que foram 

sendo preservados pelos licenciados. Os contextos profissionais em que os licenciados se 

encontram inseridos possibilitam oportunidades reais de desenvolvimento da carreira, mas 

também de aplicação de conhecimentos e competências em domínios que estão directamente 

relacionados com a sua formação académica.  

 

                                                 
75 Por exemplo: a NIKE não faz os sapatos da maneira tradicional, mas subcontrata empresas internacionais e, 
essencialmente, gere uma marca. 
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Igualmente, as empresas têm vindo a recrutar muitos destes licenciados, fazendo uma 

avaliação positiva da correspondência da formação académica com a estrutura ocupacional, 

bem como do seu desempenho profissional. As relações entre as empresas e as universidades 

são próximas e visíveis quer na realização de protocolos de estágio, quer na organização de 

seminários, acções formativas, entre outras.  

 

Assim, a maior presença de estágios curriculares, por norma sob a forma não remunerada, 

permite que as empresas beneficiem de novos saberes e competências transportadas por 

estes jovens qualificados, contribuindo para a inovação e competitividade das mesmas, como 

potencia condições para se apresentar como um processo formativo de extrema importância 

para os jovens. Esta ideia é extremamente importante para a concretização de uma sociedade 

de conhecimento que reconhece e valoriza os vários tipos de conhecimento, desde os mais 

formalizados e codificados obtidos no quadro de um sistema de ensino, até aos conhecimentos 

tácitos e situados em contexto de trabalho, ou seja, recontextualizados na prática profissional 

(Caria, 2006).  

 

Por sua vez, a partir dos resultados obtidos aprofundaram-se as lógicas que persistem na 

segmentação do mercado de trabalho. Considerando as práticas de gestão da mão-de-obra 

praticadas pelos empregadores, em particular as que se prendem com o recrutamento, a 

definição da modalidade contratual, a atribuição salarial, a formação profissional e carreira, é 

relativamente consensual a tendência para a sua flexibilização e precarização. Uma das 

consequências da expansão de modalidades “atípicas” de emprego residem, entre outras, na 

descontinuidade dos percursos de transição, no aprofundamento dos factores de segmentação 

dos mercados de trabalho, no adiamento e dessincronização das outras esferas da vida 

pessoal e familiar dos trabalhadores. 

 

Assim, os diagnósticos realizados aos jovens licenciados e às empresas da região Norte 

permitiram-nos recolher o máximo de informação para se fazer um retrato das questões 

relativas às políticas de ensino superior, emprego e formação. Estas são apresentadas de 

forma sistemática a partir dos grupos-alvo do nosso estudo. 

 

 

2. Dos Contributos da Investigação às Recomendações Futuras  

 

Apesar destes resultados globais se apresentarem positivos, importa explicitar os factores co-

explicativos da segmentação ao nível dos licenciados e das empresas. Em termos sintéticos, 

importa olhar para lá daqueles resultados globais e identificar as lógicas que estruturam 

desiguais mercados de trabalho e estratégias de inserção profissional. Será numa análise 

filtrada e sistematizada dos contributos mais relevantes desta investigação que se poderá 

alicerçar um conjunto de coordenadas ou recomendações, com particular ênfase para a 
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formulação de políticas futuras ao nível do ensino superior, das estratégias empresariais de 

inovação e competitividade e dos mecanismos e instituições de mediação do processo de 

transição para a vida activa. 

 

 

a) Áreas científicas, feminização e desfasamento da relação oferta e procura de 

emprego  

 

O impacto da segmentação por áreas científicas na inserção profissional permite, antes de 

mais, romper com qualquer análise que se alicerce numa visão homogénea, linear e simplista 

desta temática. São muitas as variáveis que concorrem para a sua heterogeneidade, desde o 

tipo de licenciatura, o sexo, a existência ou não de um estágio curricular, ao desempenho de 

actividades extracurriculares ao longo da licenciatura. 

 

Por sua vez, apesar da feminização do ensino superior persiste a segregação por fileira 

científica. São, sobretudo os licenciados em Engenharia e Tecnologia e do sexo masculino que 

apresentam vantagens relativas face às suas colegas do sexo feminino oriundas das Ciências 

Sociais e Humanidades. 

 

Considerando os níveis médios de satisfação com a qualidade da licenciatura, os licenciados 

destacam a preparação pedagógica dos professores e o tipo de matérias leccionadas. Pelo 

contrário, revelaram insatisfação relativamente ao nível do incentivo do empreendedorismo e 

de inovação, bem como das saídas profissionais proporcionadas pelos cursos. Também a este 

nível há uma associação clara entre estes posicionamentos e licenciaturas e/ou fileiras 

científicas contempladas na investigação.  

 

Ao se analisar a relação entre oferta e procura de emprego verifica-se o seguinte:  

� Maior disponibilidade por parte das empresas para contratarem ou realizarem estágios 

nas áreas de engenharia, estudos comerciais e ciências da gestão e ciências sociais;  

� Insuficiência de licenciados, particularmente acentuada nas áreas de engenharia, 

estudos comerciais e ciências da gestão e matemática e informática;  

� Excesso de licenciados nas áreas das ciências sociais e ciências da comunicação e 

informação.  

 

Com efeito, sabemos que a preferência por certas licenciaturas depende, fundamentalmente, 

da natureza dos cursos e dos seus currículos, da maior ou menor implantação da universidade 

no meio envolvente, dos recursos humanos e materiais disponibilizados, da receptividade das 

organizações empregadoras, entre muitos outros factores.  
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• Porém, a decisão estratégica da existência de determinado perfil de licenciatura deverá ser 

suportada por uma racionalização fundamentada e balizada por prospectivas de médio e 

longo prazo da evolução dos perfis de profissionais exigidos e das áreas de formação 

adequadas. Só assim, se poderá evitar situações, tais como o desemprego galopante de 

licenciados na área do ensino verificado nos últimos anos, fruto das reformas em curso do 

sector público, a par da transformação da estrutura demográfica, em especial, do 

envelhecimento. A reconversão de formações iniciais impõe-se, sendo que se deverá 

actuar a montante do problema. 

 

• Assim, importa continuar no esforço de sinalização das áreas científicas de oposta 

estratégica pela universidade portuguesa no quadro do Processo de Bolonha sem que tal 

implique uma homogeneização da sua oferta. Pelo contrário, face à globalização da 

economia e sociedade, a diversidade ao nível dos cursos de graduação e pós-graduação é 

relevante como indispensável para se assegurar vantagens competitivas. Esta diversidade 

deverá, igualmente, incluir um leque de cursos especializados, de curta duração, mais 

vocacionados para o aperfeiçoamento, reciclagem e aprofundamento de conhecimentos e 

saberes. 

 

 

b) Pela visibilidade das actividades extracurriculares 

 

As actividades extracurriculares seja no âmbito de actividades profissionais, enquanto 

trabalhadores estudantes, seja na esfera da actuação ao nível das actividades lúdicas e 

desportivas ou, ainda, associativas, permitem adquirir experiência profissional e competências 

transversais que os licenciados reconhecem terem sido úteis no acesso ao mercado de 

trabalho. A avaliação que os licenciados fazem destas várias actividades extracurriculares é 

muito significativa, sobretudo ao nível do enriquecimento pessoal, do alargamento da rede de 

conhecimentos e do apuramento do sentido de responsabilidade e de cidadania. Tais 

dimensões remetem-nos para a importância da aquisição de competências transversais 

reconhecidas igualmente pelos empregadores.  

 

• Tendo presente uma concepção de educação mais ampla, por oposição à perspectiva de 

transmissão formalizada de conhecimentos e saberes, as actividades extracurriculares 

contribuem para aprendizagem de saberes não formais e informais, igualmente relevantes, 

no processo de inserção profissional. Por isso, será necessário que as universidades 

repensem as suas lógicas de funcionamento interno, os seus programas curriculares, as 

metodologias de avaliação e de reconhecimento dos conhecimentos de modo a se 

incentivar a promoção deste tipo de actividades em contexto universitário.  
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• É nossa convicção que o fomento deste tipo de actividade apresentará efeitos em cadeia 

no que diz respeito à promoção da participação e da cidadania nos vários contextos de 

vida para além da profissional.  

 

c) Relevância dos estágios curriculares como 1º emprego e factor propício à inovação 

empresarial 

 

O estágio curricular e suas diversas vertentes - natureza e tipo de empresa, funções a 

desempenhar, empenho e garantias de integração no quadro da empresa - constituem já uma 

primeira e, por vezes, decisiva, etapa no processo de inserção profissional. Com efeito, um 

“mau” ou um “bom” estágio pode marcar a orientação e a configuração de uma carreira 

profissional futura. A este propósito, os nossos resultados apontam para que o estágio com 

uma duração média de seis meses se tenha traduzido num efectivo emprego na própria 

empresa para quase metade dos entrevistados.  

 

São as áreas de “Engenharia e Tecnologia”, “Estudos Comerciais e Ciências de Gestão” e de 

“Ciências Sociais” que mais têm caracterizado o perfil académico dos estagiários contratados. 

Portanto, mais do que a especificidade dos sectores de actividade são, sobretudo, as áreas de 

estudos que segmentam, em grande medida, as práticas de recrutamento de jovens 

licenciados por parte das empresas.  

 

• Ao nível do ensino superior, será necessário repensar modalidades alternativas de 

(re)introdução de estágios curriculares ao longo da licenciatura. Estamos conscientes de 

que a redução da duração da maior parte das licenciaturas (de 4 a 5 anos, para 3 anos o 

que equivale a 180 ECTS) introduziu um factor de pressão na decisão entre a manutenção 

do estágio e a componente teórica curricular. Porém, é crucial que se repense a decisão da 

eliminação do estágio, sobretudo para se conceber outras formas de garantir a ligação da 

universidade com o mundo do trabalho.  

 

• Por isso, não só a modalidade de funcionamento dos estágios poderá ser reajustada como, 

igualmente, poderá incluir outras formas de exercício da componente prática de uma 

formação. Tal poderá passar, por exemplo, pela proposta de estágios com durações mais 

curtas e intercaladas ao longo da licenciatura, ou por actividades de organização, 

dinamização de eventos, seminários e conferências, ou, ainda, por visitas acompanhadas 

por relatórios.  

 

• Igualmente, na concepção dos estágios deverá estar presente preocupações com uma 

efectiva trajectória de aprendizagem que passe por fomentar a mobilidade do estudante 

através da sua participação em vários contextos, desde a passagem por várias 



 

 253 

licenciaturas/ universidades, como pelas empresas e sectores de actividade, em termos 

nacionais e internacionais.  

 

Do ponto de vista das empresas, a maior presença de estágios curriculares, por norma sob a 

forma gratuita, permite-lhes beneficiar, simultaneamente, de novos saberes e competências 

transportadas por estes jovens qualificados, como potencia condições para se apresentar como 

um processo formativo de extrema importância para os mesmos. As razões da sua difusão e 

importância crescentes que subjazem nas estratégias empresariais prendem-se com a 

possibilidade de: i) testar as competências profissionais do licenciado; ii) conferir maior 

capacidade de adaptação à organização; e iii) desenvolver a aprendizagem da organização. 

Assim, estes estágios podem configurar comportamentos propícios à inovação nas empresas 

e, por conseguinte, potenciar a sua capacidade de (re)acção à actual envolvente dos mercados 

globalizados e competitivos. 

 

• Um instrumento operacional que tem sido contemplado no quadro das políticas de 

emprego e formação tem sido a realização de estágios profissionais. Face à sua relevância 

na perspectiva das empresas, este instrumento apresenta-se reforçado no actual QREN. 

Importa, porém, que se assegure pela criação de condições adequadas de acolhimento, de 

definição de um plano de actividades, de supervisão e monitorização dos estágios de modo 

a se intervir em tempo útil.  

 

• Tal como referimos em relação ao estágio em contexto universitário, o mesmo se aplica em 

contexto de trabalho. Ou seja, importa potenciar a realização de estágios em diversas 

empresas, não só nacionais como internacionais, garantindo a diversificação de 

experiências biográficas e organizacionais. 

 

d) Avaliação e impactos da formação académica no contexto empresarial 

 

A alegada dicotomia que tende a caracterizar as relações entre os empregadores e a 

universidade parece não encontrar aqui grande expressão. O argumento de que o mundo da 

universidade se encontra alheado do que se passa ao nível da preparação técnica e científica 

exigida no mercado de trabalho não se apresenta, totalmente, corroborada neste estudo. 

 

Em termos maioritários, os empregadores declaram uma elevada avaliação técnica dos 

desempenhos dos licenciados, indo ao encontro da percepção igualmente positiva destes 

últimos. As consequências da contratação dos licenciados no seio das empresas residem na 

melhoria da capacidade científica e tecnológica, na introdução de mudanças nos processos de 

trabalho e nos processos técnicos. Assim, a percepção de que os jovens licenciados podem 

constituir uma oportunidade de a empresa aumentar a sua capacidade científica e tecnológica 

surge aqui reforçada. Porém, a avaliação e impactos da formação académica no contexto 



 

 254 

empresarial também diverge em função do perfil da licenciatura. Com efeito, os empresários 

tendem a apontar as humanísticas e as ciências da comunicação como as áreas que se 

apresentam mais distantes em termos da correspondência da formação com o desempenho 

profissional.  

 

A avaliação do desempenho da Universidade do Minho (UM) permite ilustrar alguns dos 

argumentos expostos. Apesar de ser significativa a proximidade da UM com a comunidade 

envolvente, transparece, ainda assim, uma posição crítica face à UM no que diz respeito ao 

seu envolvimento com o meio, em particular com as empresas, bem como com a preparação 

dos alunos para o mercado de trabalho.  

 

• Neste contexto, são propostas algumas medidas no sentido de adequar melhor o ensino 

universitário ao mercado de trabalho que passam, entre outras, pelas seguintes iniciativas: 

� Promoção de estágios ao longo da licenciatura;  

� Promoção de avaliações regulares da adequação da licenciatura ao mercado 

de trabalho;  

� Estabelecimento de ligações/ cooperação com as empresas da região; 

� Promoção de formação extracurricular; 

� Incentivo ao empreendedorismo académico. 

 

Na base da expressão da sociedade de conhecimento está o pressuposto consensual de que 

as sociedades ocidentais contemporâneas são crescentemente governadas pelo conhecimento 

e pelo saber de peritos (expertise).  

 

• Neste contexto, as políticas de governo da educação, da aprendizagem de novos saberes 

e competências inovadoras têm-se orientado para a importância do papel-chave da 

Universidade. Esta, a par de outros actores institucionais como, por exemplo, centros de 

transferência de tecnologia e conhecimento (e.g. TecMinho, BicMinho), Centros de Novas 

Oportunidades (CNO), contribuem decisivamente para o processo de formação em áreas 

de competências inovadoras e para a transformação do mercado de trabalho. 

 

 

d) Eficácia das redes interpessoais no acesso ao emprego 

 

Os nossos resultados apontam para a diversidade de estratégias prosseguidas pelos 

licenciados. Estes lançam mãos de todos os meios, não abdicando de avançarem com um 

conjunto de iniciativas individuais (e.g. dirigirem-se à empresas, colocarem anúncios de jornal, 

recorrendo aos conhecimentos pessoais). Embora com menor projecção, os jovens recorrem 

aos centros de emprego, às empresas privadas de recrutamento e selecção e, ainda de forma 
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residual, às Unidades de Inserção na Vida Activa (UNIVA). São, portanto, as redes 

interpessoais que se apresentam mais eficazes no acesso ao mercado de trabalho. 

 

Com efeito, além das diferenças específicas de país para país e do campo de estudo, o 

background sociobiográfico dos jovens, em particular a sua origem social, que se traduz 

implicitamente na capacidade de recorrer a redes familiares e de amizade, pode contribuir para 

apreender, entre outros mecanismos de reprodução social, uma parte das redes 

potencialmente mobilizadas no momento da sua entrada, permitindo relativizar as relações, por 

vezes demasiado lineares, que se estabelecem entre o diploma e o emprego.  

 

• A principal recomendação que se formula com base nestes resultados é a da necessidade 

de se repensar os mecanismos e/ ou instituições vocacionadas para apoiar a transição da 

universidade para o mundo do trabalho.  

 

• Aqui merece especial destaque o papel a desempenhar pelas Unidades de Inserção na 

Vida Activa (UNIVA). Estas não se têm apresentado como importantes para apoiar os 

actores envolvidos neste processo de transição. Assim, será relevante ter em consideração 

as seguintes estratégias para a dinamizar das UNIVA: 

� Reforçar a divulgação do papel, objectivos e acções a desenvolver junto dos 

licenciados e das empresas; 

� Segmentar as estratégias de actuação em função dos grupos-alvo: estudante 

no quadro da definição de um projecto de inserção profissional; do licenciado à 

procura do 1º emprego; do inactivo ou desempregado no quadro de técnicas 

de procura activa de emprego; da concepção de projectos de reconversão, de 

requalificação, entre outros. 

� Projectar a sua actividade em termos de parceria fundada em redes territoriais, 

quer com os diversos actores institucionais de promoção de políticas de ensino 

superior e de emprego e formação, quer com os vários sectores de actividade 

através dos seus agentes económicos, associações e representantes. 

 

e) Criação de emprego com desiguais impactos sectoriais e de mobilidade profissional  

 

É de se destacar a curta duração do acesso ao mercado de trabalho por parte dos jovens, em 

particular da fileira das “Tecnologias e Engenharias” que chegam a esperar 0 meses após a 

conclusão da licenciatura; em contraponto, esperam entre 1 a 6 meses a maioria dos 

licenciados em “Humanidades e Ciências Sociais”. Porém, é importante não esquecer que 

dentro das engenharias, a distribuição não é homogénea, variando em função da especialidade 

de estudos prosseguida. O mesmo raciocínio é válido para as especificidades dos ritmos de 

obtenção do emprego na outra fileira científica aqui contemplada. 
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A dinâmica de criação de emprego apresenta-se como uma das conclusões relevantes do 

nosso estudo. Apesar da pouca diversificação industrial patente na presença esmagadora do 

sector têxtil e de vestuário, esta região tem conhecido, na última década, alguns processos de 

recomposição do seu tecido empresarial como resposta à competitividade económica devido à 

conjuntura de liberalização à escala global das economias nacionais. Do conjunto das 

empresas, as que declararam não terem recrutado nenhum licenciado desde 2000 assume 

uma percentagem residual, contra a maioria que declarou ter contratado jovens licenciados, 

mais especificamente, ao nível do 1º emprego. Apenas em cinco anos triplicou o número de 

licenciados que se tinha registado até 2000. Este reforço da prática de contratação de jovens 

licenciados é particularmente expressivo junto de mulheres licenciadas quando comparada 

com a dos homens. 

 

Por sua vez, confirma-se a existência de uma “bacia de emprego” na região Norte, a par de 

uma oferta diversificada de licenciados provenientes, sobretudo, das Universidades do Minho e 

do Porto e, residualmente, dos institutos politécnicos (e.g. Instituto Politécnico do Cavado e do 

Ave, Instituto Politécnico de Viana do Castelo). Associado ao impacto da região como factor 

que interfere na explicação do processo de transição para o mercado de trabalho, a fraca 

mobilidade dos licenciados apresenta-se como um constrangimento relevante na modelação 

das suas trajectórias de inserção 

 

Em termos sectoriais, são sobretudo as empresas do sector dos serviços de dimensão micro e 

PME que têm apresentado maior dinâmica no reforço da estrutura da mão-de-obra com jovens 

quadros, a par do sector industrial tendencialmente de maior dimensão, por comparação com o 

sector do comércio e turismo. Igualmente, é confirmada a tendência para a regressão 

consistente do sector público face à importância quase exclusiva do sector privado na 

integração deste tipo de mão-de-obra, o que indicia uma mudança de paradigma no que diz 

respeito a um passado recente.  

 

Neste contexto, para a explicação daquelas dinâmicas, não nos podemos esquecer dos 

diferentes movimentos de desenvolvimento no interior desta região. Estes centram-se: i) na 

localização geográfica (litoral versus interior); ii) no perfil de especialização sectorial (mão-de-

obra intensiva de pouco valor acrescentado versus novas tecnologias de informação e 

comunicação); iii) na criação de emprego no sector de serviços (comércio, domésticos e 

pessoais, em geral, pouco qualificado versus serviços de consultoria, de saúde e educação); iv) 

nos níveis educacionais (elevadas taxas de abandono precoce do ensino regular nas faixas 

etárias dos 18 aos 24 anos versus taxas de frequência e conclusão do ensino superior 

próximas da União Europeia).  
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Tendo por base estas reflexões, são conhecidas as recomendações que integram o actual 

QREN, em particular as que se centram na região Norte. É de se referir as que nos parecem 

relevantes na base do nosso estudo. 

• Continuar com o esforço de se reforçar as empresas micro e PME no que diz respeito a 

quadros superiores, fonte de inovação e competitividade empresarial. 

 

• Em contraponto, reclamar das empresas o seu papel activo no combate ao abandono 

precoce do ensino regular, incentivando-se a frequência do ensino superior. Para isso, será 

relevante que se garanta os direitos do estudante-trabalhador, se adopte instrumentos de 

majoração das empresas na contratação de licenciados, se garanta a frequência de 

formação contínua – Formação ao Longo da Vida. 

 

• Intervir, em articulação com os CNO, no processo de reconhecimento dos conhecimentos e 

saberes adquiridos nos diversos contextos de aprendizagem e ao longo do tempo de 

experiência de trabalho. 

 

 

f) Mecanismos facilitadores/ inibidores no quadro da Igualdade de Oportunidades  

 

Se a posse de uma licenciatura e a frequência de formação profissional aparecem de forma 

incontornável como dois dos requisitos mais mencionados no acesso ao emprego para 

licenciados e empregadores, a verdade é que há que considerar outros factores geralmente 

não explicitados como “facilitadores” ou “inibidores” consoante o potencial candidato. Assim, 

para ambos, os factores facilitadores que apresentam percentagens maioritárias, para além 

dos dois já referidos, são: “ter bom aspecto físico” e “morar perto do local de trabalho”. 

 

Assumindo uma posição mais crítica, os licenciados apontam como factores que dificultam o 

acesso ao mercado de trabalho os seguintes: sexo, idade, estado civil e ter responsabilidades 

familiares/ filhos. Estes posicionamentos apresentam-se, ainda assim, diversificados 

internamente em função quer das características demográficas dos licenciados (e.g. idade, 

sexo), quer da licenciatura ou fileira científica em que se inserem.  

 

Por parte das empresas, o estado civil, assim como as responsabilidades familiares são 

reconhecidos como factores mais problemáticos, a par de uma crescente subjectivação e 

individualização das relações de trabalho. Em grande medida, as explicações avançadas para 

as resistências estruturais, organizacionais e interactivas que mais contribuem para a não 

visibilidade de certos processos de desigualdade de género nos quotidianos de trabalho 

prendem-se com a divisão social do trabalho, com os padrões sócio-culturais androcêntricos e 

patriarcais ainda dominantes na sociedade contemporânea. 

 



 

 258 

Apesar da importância que temática da igualdade de género tem nas várias directivas e 

programas estabelecidos no quadro da União Europeia, existe um longo caminho a percorrer a 

par do reforço dos mecanismos de controlo efectivo que possam assegurar a aplicação das 

disposições legais e comunitárias em Portugal (Rato et al. 2005). Se considerarmos o relatório 

da OCDE (2004) sobre as políticas de conciliação da actividade profissional e da vida familiar, 

pode dizer-se que Portugal, no conjunto dos países analisados, tem vindo a discutir esta 

questão no quadro da igualdade de género, actuando privilegiadamente ao nível dos incentivos 

financeiros para que os pais utilizem as licenças de paternidade. 

 

• Sendo certo que esta função cabe, em primeira instância, ao Estado como parte integrante 

de políticas públicas – para as quais as empresas deveriam contribuir de forma mais 

relevante em termos fiscais - tal não impede que, a título supletivo, as empresas assumam 

um papel de co-responsabilidade social, tornando-se parceiras do Estado neste tipo de 

iniciativas. De resto, ao não fomentarem condições para o exercício da cidadania dos 

homens e das mulheres, as empresas não reconhecem as vantagens de integrarem a 

igualdade de oportunidades no quadro de uma política empresarial, como um factor de 

inovação e competitividade estratégica. 

 

 

g) Estatutos e itinerários descontínuos, combinados com práticas de recrutamento 

“personalizadas” e generalização de baixos salários 

 

Hoje, a obtenção de um emprego pode assumir estatutos contratuais diversificados: 

trabalhador precário (e.g. contrato a termo certo/incerto; temporário, prestação de serviços, 

part-time), trabalhador independente, estagiário, bolseiro de investigação. Além destes 

estatutos outros podem ser assumidos pelos jovens enquanto aguardam ou se preparam para 

a transição para o mundo de trabalho. Falamos, ainda, de os jovens assumirem estatutos de 

inactivos, de formandos, de mestrandos/ doutorandos. Claro está que os desempregados 

também fazem parte desta crescente fragmentação estatutária a que estão sujeitos os jovens 

qualificados nos últimos anos do século XX. 

 

Por sua vez, as passagens entre as várias modalidades de emprego não têm de seguir 

necessariamente uma lógica normalizada, ou seja, a um contrato de trabalho a termo pode 

seguir-se um outro nas mesmas condições ou em condições inferiores, assim como os 

contratos de duração indeterminada podem constituir simples empregos de espera e serem 

abandonados na primeira oportunidade favorável. Inversamente, missões temporárias ou 

contratos a termo podem ser seguidos sem descontinuidade por um contrato de duração 

indeterminada, considerando estes períodos de ensaio ou de pré-emprego definitivo. 
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Dos resultados obtidos, pode dizer-se que estamos perante um assalariamento dominante e 

um empreendedorismo emergente, acompanhado pela generalização das formas de 

precarização do vínculo laboral e de interrupções (in)voluntárias nas trajectórias profissionais 

(e.g. desemprego/ inactividade ou formação). Portanto, está-se perante um processo de 

inserção profissional não terminado e que se realiza em condições difíceis. 

 

• Uma das principais recomendações neste contexto consiste na minimização dos impactos 

desta descontinuidade e incerteza laboral, pela promoção de incentivos fiscais às 

empresas na passagem de contratos a termo para contratos sem termo, sobretudo nas 

situações dos trabalhadores que já têm alguns anos de experiência na empresa de 

referência. 

 

Associado aos vínculos precários, encontram-se práticas empresariais assentes em baixos 

salários. Com efeito, a partir dos nossos resultados, é relevante destacar a generalização a 

grupos sociais detentores de qualificações superiores de práticas de salários baixos inferiores a 

1000 euros associados à ocupação de postos de trabalho já não exclusivos a este segmento 

populacional. O argumento da “proletarização” dos quadros superiores tinha sido avançado nos 

anos noventa do século XX para explicar a “banalização” do diploma e o impacto do 

desemprego estrutural ao nível dos países europeus. A acrescentar a estes argumentos, no 

caso específico de Portugal, temos a persistente política de baixos salários como factor de 

competitividade associada a uma tendência para a sobrequalificação dos jovens licenciados 

por comparação ao nível salarial e posição hierárquica detidos.    

 

• Só com uma política apostada em reduzir a elevada desigualdade de rendimentos na base 

de uma maior transparência dos critérios de remuneração se poderá contribuir, 

simultaneamente, para a dinamização e competitividade empresarial dada a motivação dos 

trabalhadores. 

 

• Por sua vez, a o aumento geral dos salários poderá articular aquelas modalidades de 

trabalho flexível como uma boa prática de conciliação da vida profissional e familiar.  

 

• Além disso, outras recomendações passam por:  

� Desenvolver esforços no sentido da formalização do trabalho informal (e.g. 

actividade doméstica, trabalho ao domicílio); 

� Monitorizar e combater às disparidades salariais entre homens e mulheres 

para idênticos níveis de qualificação e responsabilidade; 

� Propor legislação que favoreça a obrigatoriedade da participação dos 

empregadores e dos empregados no financiamento dos fundos de pensão e/ou 

outos sistemas privados. 
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Por fim, as empresas centram-se numa gestão individual dos meios de recrutamento, com 

particular destaque para a ênfase das qualidades pessoais dos licenciados com implicações ao 

nível da individualização e subjectivação das relações de trabalho. Neste contexto, apresenta-

se relevante a entrevista de selecção e as competências transversais. A importância que os 

estágios curricular e profissional assumem na óptica das empresas permite reforçar aquela 

tese. Com efeito, muitas empresas mencionam que a integração de novos quadros pressupõe 

previamente um período de aprendizagem para se testar as competências profissionais do 

quadro recém admitido.  

 

• Na base desta prática encontra-se uma lógica organizacional e sócio-cultural que explica a 

estrutura dos factores facilitadores e inibidores do acesso ao mercado de trabalho. Na 

prática, o carácter mais “informal”, ou “pessoal” no recrutamento poderá ser um dos 

factores que contribui para a reprodução das assimetrias de género, de etnia, de 

localização geográfica, no mercado de trabalho. Para minimizar os efeitos de um grau 

elevado de arbitrariedade nas decisões de recrutamento, será relevante que as empresas 

tornem públicos os critérios de selecção dos candidatos. 

 

 

h) Áreas de profissionalização, formas de organização e ritmos de trabalho 

 

Os desempenhos profissionais dos jovens quadros centram-se nas áreas de gestão, 

planeamento e qualidade, sendo que as modalidades de organização tendem a ser baseadas 

no trabalho em equipa, na polivalência, numa gestão por objectivos/ projectos.  

 

Associado a estas transformações nos quotidianos organizacionais, assiste-se a uma 

intensificação dos ritmos de trabalho, com horários médios próximos das 40 horas (38,8 para 

os licenciados, contra 40,7 para os empregadores), sendo que os jovens do sexo masculino 

tendem a realizar horários de trabalho mais prolongados, chegando a 60 horas por semana. 

Neste contexto, é admissível que a alegada “menor disponibilidade”, por parte das mulheres, 

para praticarem horas extraordinárias ou para se ajustarem aos ritmos de produção (fruto da 

variabilidade das encomendas) tenha impactos no desenvolvimento de uma carreira 

profissional.  

 

Quanto a satisfação com a actividade profissional desempenhada, os aspectos que foram mais 

apreciados pelos licenciados relacionam-se com a responsabilidade, o ambiente de trabalho e 

o período de descanso semanal. Este último aspecto permite, em grande medida, reafirmar a 

referência à prática da intensificação do ritmo de trabalho e das dificuldades acrescidas na 

gestão dos tempos profissionais e familiares/ individuais. 
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Os aspectos menos valorizados são, por sua vez, os que se prendem com as remunerações e 

as possibilidades de progressão na carreira. Igualmente, não são de descurar como 

constituintes de uma satisfação crítica com o emprego, aspectos como, por exemplo, a 

“pressão psicológica”, a “inexistência de vida social” e a “entidade profissional”, entre outros. 

Assim, nesta apreciação da satisfação com o emprego, não pode ser dissociada das 

características do sector de actividade, do tipo de empresa, da função exercida e do próprio 

vínculo contratual que, como sabemos, influenciam o nível de satisfação. 

 

• Neste contexto, recomenda-se a diversificação das modalidades de organização do 

processo de trabalho, optimizando-se o potencial das novas tecnologias de informação e 

comunicação e das qualificações dos trabalhadores (TIC). 

 

• As iniciativas podem passar pelas seguintes estratégias: 

� Reduzir o número efectivo de horas de trabalho através de uma utilização 

regulamentada de contratos a part-time;  

� Ajustar e flexibilizar o tempo de trabalho, negociando o mínimo de horas de 

trabalho/ano e disseminando-se bancos de horas, 

�  Prever a compactação de horas de trabalho semanal em moldes que 

permitam o aumento de dias livres para descanso e para a vida familiar; 

� Criar e implementar esquemas de interrupção de carreira, combatendo os 

modelos de carreira culturalmente “masculinos”, caracterizados por longas 

horas de trabalho e pela progressão linear e contínua até ao topo da 

organização e/ou profissão; 

� Adoptar modalidades de tele-trabalho adequadas a serviços e trabalhadores. 

 

 

i) Centragem nas competências transversais no quadro da Aprendizagem ao Longo da 

Vida 

 

O papel das competências transversais apresentar-se inquestionável para ambos os gupos-

alvo. Não sendo formalizadas em nenhum currículo académico assumem, contudo, uma 

importância decisiva no momento da decisão da selecção do candidato ao estágio e/ ou 1º 

emprego. A capacidade de trabalho em grupo, a motivação, o relacionamento interpessoal e a 

resolução de problemas, entre outras, são reconhecidas como decisivas na definição de um 

bom profissional, sendo consideradas indispensáveis no desempenho das actividades 

profissionais quotidianas. 

 

A importância do investimento na Aprendizagem ao Longo da Vida apresenta-se incontornável 

tanto para os jovens como para as empresas. Para os jovens, impõe-se a constante 

actualização dos saberes saberes-fazer e saberes-ser, nomeadamente, responsabilidade, 
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iniciativa, polivalência, capacidade de trabalho em grupo, adaptação e reacção, entre outros 

requisitos, nos diversos contextos de trabalho e emprego. Para as empresas, é fundamental a 

mobilização e o compromisso dos trabalhadores para aumentarem a produtividade e 

adaptarem-se à procura conjuntural do mercado com ritmos cada vez mais rápidos e 

comportamentos imprevistos.  

 

Nesse sentido, tanto para os licenciados, como para as empresas, é consensual a ideia da 

importância da formação complementar para a melhoria do desempenho profissional, 

nomeadamente ao nível da frequência de cursos de especialização ou pós-graduação, 

incluindo acções de formação profissional. 

 

No cruzamento dos diagnósticos, é-nos possível corroborar as áreas de formação mais 

valorizadas, bem como as zonas de formação onde se detectam ligeiras diferenças ou mesmo 

desadequação entre a procura e a oferta de cursos. Assim, áreas como a informática, a 

qualidade e as línguas estrangeiras são nomeadas por ambas as partes como relevantes e 

reconhecidas como importantes para a melhoria da capacidade de inserção e desempenhos 

profissionais.  

 

Os relativos desfasamentos resultantes do excesso da frequência de acções de formação face 

às necessidades da empresa são visíveis, por exemplo, nos cursos de Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores, de Técnicas de Procura de Emprego e de Bases de Dados por parte dos 

licenciados; e nas carências de áreas de formação por parte das empresas, tais como: 

Segurança e Higiene no Trabalho; Planeamento/ Gestão de Projecto; Motivação/ Liderança e 

Chefia; Marketing/ Área Comercial; Fiscalidade/ Legislação; Gestão Empresarial; Gestão de 

Recursos Humanos; Inovação Empresarial. 

 

• Assim, a aprendizagem constitui um dos processos mais decisivos para a concretização de 

uma sociedade de conhecimento. Isto significa que se está perante uma mudança do papel 

convencional atribuído à educação em sentido amplo, incluindo-se vários desafios que 

passam, por exemplo:  

� “Aprender a aprender”, alterando-se os métodos de aprendizagem;  

� Desenvolver a aprendizagem ao longo da vida para todos e para além da 

universidade;  

� Potenciar o acesso a actualizações e reciclagens de conhecimentos face às 

mudanças no mercado de trabalho;  

� Melhorar e adequar aconselhamento e orientação vocacional em função dos 

percursos formativos e profissionais;  

� Melhorar a articulação dos sistemas de aprendizagem com a comunidade 

envolvente   
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• Para se efectivar uma maior aproximação da formação providenciada pelas universidades 

às realidades económicas, a par de um reforço do papel das empresas no incentivo dos 

seus trabalhadores a aprenderem ao longo da vida, compete aos governos 

desempenharem um importante papel em providenciar informação sobre as oportunidades 

de formação, providenciar o enquadramento legal para o seu desenvolvimento e assegurar 

a transferabilidade das competências através de processos de acreditação. 

 

 

j) Empreendedorismo e fomento à actividade empresarial  

 

Apesar de representar apenas 8% os licenciados que se declararam empreendedores 

(incluindo a situação de empresários e de trabalhadores independentes), a vertente do 

empreendedorismo poderá constituir uma modalidade alternativa de inserção profissional, 

particularmente importante neste segmento populacional. A estrutura das motivações permite-

nos corroborar que são as dificuldades de inserção no mercado de trabalho na área de 

formação, a falta de empresas na área e a atracção pela autonomia e independência que estão 

na base dessa modalidade. Por sua vez, sabe-se que a difusão desejável do 

empreendedorismo passa, cada vez mais, pela capacidade de mobilização de competências 

técnico-científicas e transversais, pela capacidade de o jovem ser autor da sua carreira, do seu 

emprego/ empresa, do seu projecto de vida em geral.  

 

A vertente do empreendedorismo tem vindo a ser reconhecida como uma das vias possíveis de 

acesso ao mercado de trabalho, visível tanto pelas directivas comunitárias, como pelas 

políticas nacionais (QREN) e orientações programáticas por parte das instituições de formação 

em sentido lato, incluindo as do ensino superior. 

 

• A este nível, são muitos os desafios que os vários actores institucionais têm pela frente: 

� Incentivar a actividade empreendedora no âmbito do sistema educativo, em 

geral, e no contexto da universidade, em particular;  

� Melhorar a regulamentação e a envolvente empresarial;  

� Implementar o plano de acção sobre o espírito empresarial;  

� Melhorar a ligação entre indústria e a investigação, apoiando a I&D e inovação. 

 

• Igualmente, é importante desenvolver políticas de apoio ao fomento da actividade 

empresarial, em particular à constituição de PME relevantes para a dinamização da 

economia: 

� Incentivar a concepção de projetos inovadores, o acesso à tecnologia, a 

participação em mercados externos (e.g. nomeadamente através de feiras, 

exposições), a articulação institucional. 
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� Reforçar o apoio institucional dos organismos responsáveis pelo 

microfinanciamento por meio dos esquemas de microcrédito e financiamento 

para as microempresas acompanhados do desenvolvimento do acesso a 

serviços (e.g. comercialização, assistência técnica, cumprimento de normas 

ambientais). 

� Estimular o estabelecimento de soluções inovadoras nos incentivos e no 

incremento do acesso aos instrumentos de apoio financeiro às actividades de 

empreendedorismo feminino que prossigam os objectivos económicos e 

sociais consistentes com a Igualdade de Género. 

 

 

l) Universidade, actores e promoção de emprego 

 

A articulação entre a universidade e os vários actores da comunidade envolvente, em particular 

com o mundo empresarial, tem passado até então pela ordenação das seguintes prioridades: 

1º) promoção do emprego, 2º) realização de parcerias locais, 3º) inovação & Desenvolvimento. 

Tal ordenação mostra que as empresas da região Norte estão ainda com necessidades em 

termos de recrutamento de quadros com formação superior, pelo que recorrem mais a políticas 

que ajudem no recrutamento, do que a políticas direccionadas à I&D. Para a concretização 

dessa articulação nas áreas de promoção ao emprego e na de I&D foram estabelecidos, 

sobretudo, contactos que passaram pelos protocolos de estágios, seguido, com menor peso, 

de organização de sessões formativas/ informativas e de aquisição de serviços/ consultoria, por 

parte das empresas. 

 

Na promoção do emprego são chamados a intervir vários organismos e instituições existentes, 

quer sejam as universidades, quer sejam o Estado/ governo e o IEFP. Em menor escala, os 

entrevistados reconhecem, ainda, as câmaras e juntas de freguesia como actores relevantes 

na dinamização do mercado de trabalho. De forma algo incompreensível, as empresas 

privadas são referidas, de forma residual, pelos licenciados e, em contrapartida, os 

empregadores não se revêem no papel de agentes promotores de emprego. Tal parece 

confirmar a tendência para a externalização da responsabilidade da promoção do emprego, 

reservada até então quase que exclusivamente para o Estado/ governo, embora, no momento 

presente essa responsabilidade seja partilhada, também, pelas universidades. 

 

Considerando a importância central da promoção do emprego, as acções a desencadear 

passam pela criação de incentivos ao nível do 1º emprego, pelo incentivo ao 

empreendedorismo e pelo fomento da orientação profissional. O consenso em relação à 

criação de incentivos ao 1º emprego reforça, mais uma vez, o carácter externo da 

responsabilização em termos de definição de políticas adequadas. 
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Assim, em termos genéricos, os licenciados tendem a se posicionar entre uma visão 

caracterizada pela exigência de apoios e instituições vocacionadas neste tipo de problemática 

e uma perspectiva mais individualizada de resolução do seu problema que poderá passar, por 

exemplo, pelo empreendedorismo. As empresas, em contrapartida, têm uma visão mais 

abrangente, e sobretudo estratégica, elegendo a exigência de um enquadramento institucional 

adequado próximo das realidades económicas. 

 

• Neste contexto, recomenda-se que as universidades sejam dotadas de um observatório de 

empregabilidade dos licenciados. Para isso é necessário:  

� Incentivar a prática de sistematização e de análise dos percursos de inserção 

dos licenciados das várias áreas científicas através da construção de 

dispositivos permanentes de informação e de avaliação dos percursos 

académicos e profissionais, convocando, de forma articulada, os contributos 

das várias áreas do conhecimento que se têm debruçado sobre esta temática. 

Com efeito, as recomendações comunitárias vão no sentido de se dispor de 

inquéritos longitudinais que contemplem os jovens durante um período 

alargado no tempo (cinco a dez anos, consoante a amplitude dos estudos).  

� Considerar como uma boa prática, os esforços de harmonização, na medida do 

possível, dos inquéritos de percursos profissionais existentes.  

� Desenvolver estudos relativos às expectativas e projectos profissionais dos 

licenciados de modo a se conhecer as estruturas de motivação no acesso a 

uma área científica, por um lado, e a um emprego/ trabalho, por outro.  

� Em paralelo, é necessário conhecer as estratégias de recrutamento de jovens 

qualificados pelos empregadores.  

 

• Do ponto de vista das empresas, recomenda-se que: 

� Sistematizar e actualizar informação relativa aos perfis de empregabilidade 

necessários e desejáveis  

� Realizar estudos e diagnósticos específicos dos contextos organizacionais e 

das necessidades de formação contínua que permitam sustentar estratégias de 

promoção de emprego, reconversão e inovação do potencial humano. 

� Participar activamente na concepção de planos de estágio, de visitas, de 

protótipos ou de outras iniciativas que visem fazer do contexto de trabalho um 

agente de formação complementar à formação académica. 

� Promover acções, seminários e eventos diversos que permitam a 

transferabilidade de conhecimentos técnico-científicos. 

 

• Do ponto de vista do Estado/ governo, recomenda-se que: 

� Proporcione estruturas de apoio financeiro mais eficazes para todos aqueles 

que se encontrem fora do sistema de emprego; 
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� Fomente um sistema de educação e de formação mais flexível e responsável 

para um mercado de trabalho também ele mais flexível e instável; 

� Desenvolva um sistema de acreditação e de qualificação que registe e avalie 

todas as aprendizagens individuais, inclusive as realizadas fora dos contextos 

educativos formais (informais e não formação); 

� Possibilite um acesso permanente ao longo da vida à orientação escolar e 

profissional.  

 

Após esta análise, torna-se claro que a aproximação entre as empresas e a universidade é 

incontornável. Porventura, todas as formas de cooperação acima propostas e muitas outras 

poderão fazer parte do portfolio da Universidade. Porém, a adopção de qualquer modelo de 

cooperação proposto deve anteceder, e não preceder, uma análise profunda do contexto de 

inovação tecnológica na qual a Universidade está inserida, a definição de uma missão clara, 

compreendida e aceite por todos e uma vontade por parte dos responsáveis pela gestão 

universitária em implementar os modelos escolhidos.  
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