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Resumo:  

Nesta comunicação apresentam-se resultados parcelares de um estudo promovido pela 

Fundação da Juventude1, com o apoio do Programa Operacional de Emprego, Formação 

e Desenvolvimento (POEFDS). A pesquisa teve por objectivo essencial a caracterização 

dos processos de inserção profissional dos jovens que se diplomaram no Algarve, entre 

1999 e 2001. Baseia-se em dados recolhidos através de um inquérito por questionário, e 

num conjunto de entrevistas aprofundadas, sob a forma de histórias de vida. 

Entre outros aspectos, a especificidade da economia regional, designadamente a 

flexibilidade ritmada pela dinâmica do turismo, torna possível o contacto precoce com o 

emprego, segundo configurações diversas, das quais se destacam as formas precárias de 

emprego, com incidência diferenciada consoante as áreas de formação. Mas, mais ainda 

do que a instabilidade, as principais causas de insatisfação dos jovens face ao seu 

enquadramento profissional referem-se às oportunidades de carreira e ao salário. Sem 

esgotarem todas as determinações possíveis, tais elementos não deixarão de estar entre 

os que contribuem para (en)travar o processo de autonomização dos jovens levando a 

que muitos (cerca de 40%) mantenham a coabitação com a família de origem, 

prolongando assim o seu estatuto “juvenil”.  

                                                 
* Socióloga,  Academia Militar. Docente na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve aquando 
da realização do projecto de investigação em que se baseia a presente comunicação. 
** Licenciada em Matemática Aplicada e Computação. Docente na Escola Superior de Saúde da 
Universidade do Algarve. 
*** Antropóloga, aluna do Mestrado em Sociologia, ISCTE 
1 Para além dos membros já identificados, a equipa de investigação integra os seguintes elementos: Maria 
Geraldes e Paulo Santos (Fundação da Juventude, Coordenação Geral do Estudo), Cláudio Lima (Director 
Regional da Delegação do Algarve da Fundação da Juventude) e Sandra Góis (Coordenadora da Área 
Social da Delegação do Algarve da Fundação da Juventude). A todos a nossa gratidão pelo convite para 
integrar a equipa e uma palavra de apreço pelos cuidados com que Cláudio Lima e Sandra Góis 
procederam à revisão da publicação A Inserção Profissional dos Jovens Diplomados, recém editada pela 
Fundação da Juventude.  
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1. Notas metodológicas 
 

O estudo em que nos baseamos teve como técnica de recolha de informação 

privilegiada o inquérito por questionário, administrado por via postal. Desenhou-se o 

questionário  com a finalidade de reunir dados sobre o período que antecede (e prepara) 

a inserção profissional dos diplomados – o período da formação, a escolha do curso, 

expectativas e motivações associadas à escolha da formação, etc.-,  bem como sobre as 

modalidades do acesso ao emprego e a trajectória profissional até à data actual. 

O universo de referência é constituído pelos 3998 diplomados que terminaram os 

seus cursos em 1999, 2000 e 2001 nas instituições de ensino superior do Algarve. 

Incluem-se na categoria de instituições de ensino superior as escolas/ universidades/ 

institutos com tutela pública ou privada que conferem o grau académico de bacharelato 

e/ou licenciatura.  

Recorreu-se ao processo de amostragem aleatória estratificada, utilizando como 

variáveis de estratificação o ano de conclusão do curso e o estabelecimento de ensino 

frequentado. A amostra obtida é constituída por 426 diplomados (aproximadamente 

11% da dimensão populacional e correspondendo a uma taxa de resposta de cerca de 

25%). 

Em complemento à técnica de recolha privilegiada (inquérito por questionário) 

realizaram-se entrevistas aprofundadas, sob a forma de histórias de vida, com as quais 

se procurou reunir informação de carácter mais qualitativo, não só para aprofundar 

algumas questões do questionário, mas sobretudo para ilustrar percursos de vida dos 

diplomados cujos testemunhos pudessem ajudar à compreensão dos processos vividos e 

até adquirir utilidade para os jovens que se preparam para trilhar os caminhos da 

incerteza quanto ao seu futuro profissional. Todavia, esta comunicação centra-se 

fundamentalmente nos dados de carácter mais extensivo, obtidos a partir do inquérito 

por questionário2. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Para consulta na integra do estudo a que nos referimos remetemos para a recente publicação A Inserção 
Profissional dos Diplomados no Algarve, Fundação da Juventude, 2004.  
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2. Breve caracterização social dos inquiridos 
 
 

No que se refere à caracterização social dos diplomados que responderam ao 

inquérito, o primeiro aspecto digno de nota é o facto dos indivíduos do sexo feminino 

constarem em larga maioria (67% de mulheres, para 33% de homens). Os dados vêm de 

encontro ao que tem sido, nas últimas décadas, a crescente feminização do ensino 

superior: as jovens não só acedem em maior número a esse nível de ensino, como são 

também menos vulneráveis ao abandono e insucesso escolar. Mas, não pode também 

descurar-se a possibilidade deste desequilíbrio reflectir uma maior propensão à resposta 

ao questionário por parte das diplomadas, o que por sua vez se poderá relacionar com as 

dificuldades acrescidas que experimentam na transição para a vida activa, as quais serão 

oportunamente referidas. 

Para uma caracterização muito sumária da origem social dos diplomados, aferiu-se 

o nível de ensino dos progenitores bem como as respectivas situações face ao trabalho. 

A maioria dos jovens é originária de famílias com baixo capital escolar, cerca de 50% 

dos progenitores têm apenas o primeiro ciclo de escolaridade e apenas cerca de 10% 

tiveram acesso ao ensino médio ou superior, o que significa que quanto à variável 

capital escolar a maioria dos jovens se inscreve em trajectórias de mobilidade social 

face às famílias de origem. Na situação dos pais em relação ao trabalho predomina o 

estatuto de assalariado (cerca de 37%), mas com fraca distância ao trabalho por conta 

própria (33,4% para os pais e 14,7% no caso das mães). A importância do pequeno 

negócio numa região com o Algarve ajuda a compreender estes valores. 

 

Do ponto de vista sociológico, o acesso ao estatuto conjugal tem sido considerado 

um dos indicadores da autonomia dos jovens em relação à família de origem. Dito de 

outro modo, a situação conjugal revela-se interessante para caracterizar os processos de 

passagem da condição juvenil à idade adulta (Pais et. al., 1989). O final do curso e, 

eventualmente a obtenção de emprego terão sido acontecimentos decisivos para que 

26,5% dos inquiridos tenham trocado o seu estatuto de solteiro pela conjugalidade. 

Os processos de autonomização face à família de origem podem adquirir 

diferentes configurações: da constituição de família autónoma, em coabitação com a 

família de origem, até ao abandono da casa paterna, com ou sem família de procriação. 
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Quadro 1– Estado civil durante o curso e do estado civil actual 
 

64,9% 19,9% 6,6% ,2% 91,6%

5,2% ,5% 5,6%

,2% ,5% ,7% 1,4%

,2% ,2% ,7% 1,2%

,2% ,2%

65,1% 25,8% 7,5% 1,6% 100,0%

Solteiro

Casado

União de facto

Divorciado

Separado

Estado
civil
durante
o curso

Total

Solteiro Casado União de facto Divorciado
Estado civil actual

Total

 
 

Quadro 2– Composição do agregado familiar segundo o sexo 

19,1% 10,5% 13,3% 
27,7% 20,6% 23,0% 

10,6% 14,3% 13,1% 
1,0% ,7%

34,8% 42,0% 39,6% 
2,1% 2,4% 2,3% 
5,7% 8,4% 7,5% 

,7% ,5%
100,0% 100,0% 100,0% 

Vive sozinho 
Vive com o cônjuge/ 
Companheiro 
Vive com o cônjuge/ 
companheiro e filhos 
Vive com filhos 
Vive com os pais/ irmãos
Vive com outros 
familiares 
Partilha casa com amigos
Outra 

Agregado 
familiar 

Total 

Masculino Feminino
Sexo

Total 

 
 

No caso dos diplomados inquiridos, uma percentagem significativa (cerca de 

40%) não concretizou a sua autonomia face à família de origem, mantendo-se num 

agregado familiar onde coexistem pais e filhos, e prolongando o seu estatuto “juvenil”.  

Os que optaram (ou puderam optar) pela autonomização assumem, na maioria dos 

casos, a situação conjugal, sem filhos (23%) ou com filhos (13,1%). Quanto ao tipo de 

autonomização sem passar pela criação de laços de conjugalidade adquire a expressão 

seguinte: 13,3% vivem sós e 7,5% partilham a casa com amigos. 

Viver só é então uma realidade tão frequente quanto viver em conjugalidade 

com filhos. Na comparação entre os sexos, sobressai o facto de os processos de 

autonomia conhecerem um protagonismo ligeiramente acrescido entre os diplomados do 

sexo masculino, sem que tal revista significado estatístico. Por fim, embora sejam em 

número muito reduzido (1%) só entre as jovens diplomadas se verifica a existência de 

famílias monoparentais  
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Para além da idade, as inserções profissionais recentes (e incertas), a atenção à 

carreira profissional, e/ou a aposta na continuação da formação depois do curso,  

aspectos que trataremos mais adiante, ajudarão a explicar o adiamento da total 

autonomia dos jovens face à família de origem.  

As redes da solidariedade familiar, mesmo quando a distância à partida não as 

favorece, como é o caso dos diplomados cujas famílias não residem na região, foram 

descritas na maior parte dos testemunhos reunidos pelas histórias de vida. Mesmo 

quando o discurso dos jovens se mostra altamente valorizador da “independência a 

100%”, em momentos decisivos, entre um emprego e outro, quando se constrói ou 

compra casa, ao ensaiar os primeiros passos num negócio, a família, quando pode, ajuda 

a amortecer as dificuldades.  

 

3. ESTUDOS SUPERIORES: PERCURSOS E ATITUDES  

 

A maior parte dos diplomados (licenciados ou bacharéis) concluiu a sua formação 

sensivelmente dentro dos timings previstos, não obstante o facto de alguns terem 

prolongado os tempos de estudo para além das idades “regulares”, porque ingressaram 

tardiamente no ensino superior, por desmotivação, ou porque a conciliação 

trabalho/estudo se veio a revelar difícil. Esta última é de resto a razão mais 

frequentemente apontada para a não conclusão do curso no tempo curricular normal 

(referida por 53% dos inquiridos). 

Uma das funções atribuídas ao sistema educativo reporta-se à selecção e 

hierarquização dos alunos que o frequentam. O instrumento de eleição para o 

cumprimento desta função consiste na atribuição de classificações, resultantes do 

processo de avaliação. Não sendo como se sabe a única variável de relevo, a influência 

desta forma de selectividade poderá definir no mundo exterior ao ensino as 

possibilidades e condições de concretização de projectos profissionais.  

No caso dos inquiridos em presença, a média das classificações de final de curso 

situa-se em 13,43, com um desvio padrão de 1,08 valores. A classificação 13 assume o 

papel de moda nesta variável. A média final de curso é ligeiramente superior no caso 

das diplomadas do sexo feminino e nos cursos de licenciatura. Mais adiante se procurará 

explorar em que medida esta variável afecta a inserção profissional. 

O recurso a serviços de aconselhamento à escolha dos cursos não constitui de todo 

prática generalizada entre os inquiridos, pois cerca de 85% não procuraram ou não 
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tiveram acesso a eles. Dos que o fizeram, 9% seguiram o resultado das orientações, e 

outros 6% seguiram opções distintas.  

As dificuldades apesar de tudo persistentes no acesso ao ensino superior – a 

começar pela própria escolha do curso, muitas vezes feito não de escolhas mas de 

eliminatórias, o fechamento derivado da hierarquia das classificações à entrada, a 

ausência de oferta do curso desejado na proximidade da residência, etc. -, constrange 

muitos estudantes a frequentarem cursos para os quais não se sentem particularmente 

vocacionados. 

Não sendo obviamente determinante, um aspecto que influenciará a motivação e o 

desempenho escolar dos estudantes é o do curso e estabelecimento de ensino 

frequentados corresponderam às suas primeiras opções aquando da candidatura ao 

ensino superior. Nos casos presentes, apenas 61,8% dos inquiridos se formaram 

segundo os critérios que definiram na primeira opção de candidatura.  

Na decisão de ingressar no ensino superior conjugam-se motivações de vária 

ordem, das quais se destacam a vontade de enriquecer a formação pessoal e intelectual 

(26%), a possibilidade de vir a desempenhar a profissão desejada (21%), o acréscimo 

das possibilidades de encontrar um emprego (17%) e, com igual peso, aumentar as 

possibilidades de encontrar emprego bem remunerado (17%).  

 

Gráfico 1-  Motivações para a frequência do ensino superior 

17%

17%

21%14%

26%

1% 1%3%

Melhores possibilidades de encontrar um emprego

Mais possibilidades de encontrar emprego bem remunerado

Poder desempenhar a profissão desejada

Progredir na carreira profissional

Contribuir para o sua formação pessoal e intelectual

Ascender socialmente

A família sempre esperou que fizesse um curso superior

Os amigos também se candidataram ao ensino superior
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Embora com menor significado, verifica-se ainda que para 12% dos inquiridos o 

acesso ao ensino superior justifica-se pelo acalentar de expectativas quanto a 

possibilidades de progressão na carreira profissional. Por fim, se agregarmos as 

respostas, sobressai o facto de, para os inquiridos, o ensino superior ser mais valorizado 

enquanto “instrumento” para a vida profissional, embora não estejam desguarnecidas as 

motivações guiadas pelo saber como valor em si. 

Em consonância, as razões declaradas para a escolha do curso em concreto são 

reveladoras de orientação em função dos projectos profissionais dos diplomados já que, 

acima de tudo, pesou a possibilidade de desempenhar uma profissão para a qual se 

sentiam vocacionados (25%), bem como a motivação para adquirir conhecimentos na 

área do curso (20%) e ainda a perspectiva de boas saídas profissionais (16%). Os 

factores que podemos considerar mais vincadamente externos à motivação individual (o 

aconselhamento de amigos que frequentaram o mesmo curso, o facto de a escolha ter 

sido constrangida, ou pela média de candidatura ou pela oferta proporcionada na área de 

residência) assumem expressão comparativamente muito reduzida. 

Estando agora em condições de avaliar o seu percurso académico, o que fariam os 

diplomados se voltassem a escolher, o curso e o estabelecimento de ensino? 

A proporção dos que continuariam a optar pelo mesmo curso e pelo mesmo 

estabelecimento de ensino é inferior à proporção dos que declararam ter entrado na sua 

primeira opção. Se a entrada na primeira opção (pré)configura sinais positivos no início 

do percurso académico, a experiência e a convivência no concreto das instituições e das 

interacções que nelas têm lugar, mas também a experiência resultante da negociação do 

valor do diploma no mercado de trabalho, podem alterar a situação inicial:  uma escolha 

que não foi a primeira pode vir a revelar-se “acertada” – como aliás testemunhámos 

pelas histórias de vida -, no sentido inverso, a escolha que inicialmente parecia acertada 

não se repetiria numa segunda oportunidade.  

As opiniões referentes a esta matéria apresentam uma associação 

estatisticamente significativa com a área do curso. Independentemente das áreas em que 

se formaram, à excepção das Letras / Ciências Humanas3 e Ensino, a maior parte dos 

                                                 
3 O total de diplomados na área de Letras e Ciências Humanas incluídos na amostra (25) recomenda 
precauções quanto a generalizações apressadas. Mas, com esta ressalva, vale a pena notar que este grupo 
acumula duas características: assume a maior percentagem de entradas em primeira opção (cerca de 
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diplomados escolheria hoje o mesmo curso e o mesmo estabelecimento de ensino. Mas 

não deixa de ser notório o nível de descontentamento manifestado pelos 15,6% que a 

escolher de novo optavam por outro curso e outro estabelecimento de ensino, como não 

é irrevelante o facto de perto de 3% declararem que não se inscreveriam em nenhum 

curso superior. 

 
Quadro 3– Atitudes actuais face ao ensino superior 

 
 

88,9% 56,5% 61,5% 46,8% 63,2% 58,5%

11,1% 8,7% 9,2% 7,6% 16,7% 10,3% 9,2%

13,0% 11,9% 19,0% 66,7% 11,5% 13,7%

21,7% 15,1% 22,8% 16,7% 10,3% 15,6%

2,3% 3,8% 4,6% 2,8%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

Escolhia o mesmo curso e
o mesmo estabelecimento
Escolhia o mesmo curso,
mas outro estabelecimento
Escolhia outro curso, mas
o mesmo estabelecimento
Escolhia outro curso e
outro estabelecimento
Não se inscrevia em
nenhum curso superior

Se
fosse
hoje o
que
faria?

Total

Artes

Ciências
Exactas e
Naturais

Ciências
Sociais Ensino

Letras e
Ciências

Humanas
Tecnolo-

gias

Área do curso

Total

 
 

No contexto actual, em que tanto se versa sobre as mais valias dos programas de 

intercâmbio de estudantes para a universalização do saber, questionou-se os jovens 

sobre a sua participação em programas de mobilidade. Apesar dos incentivos à 

mobilidade/intercâmbio de estudantes constituírem objectivo de política específica no 

seio da União Europeia, apenas 5,2% dos inquiridos (quase todos do sexo feminino) 

usufruíram dessa vantagem. Vários factores se conjugarão para este estado das coisas- 

desde logo as dificuldades  dos jovens em majorar as bolsas com recursos próprios, mas 

a (pre)disposição para esse tipo de iniciativas carece de maiores e eficazes incentivos 

tanto mais que a origem social da grande maioria – tendo em vista sobretudo o capital 

escolar dos pais – não favorece à partida esse tipo de disposições. 

A avaliação feita pelos diplomados relativamente aos encargos suportados com a 

educação vai de encontro ao que acima se sugere. A grande maioria considera os custos 
                                                                                                                                               
83%), sendo simultaneamente aquele que se manifesta mais insatisfeito quanto à escolha do curso. No 
entanto, a escolherem novamente, 66,7% dos diplomados nesta área escolheriam outro curso, mas 
manteriam a opção pelo estabelecimento de ensino. Tal, reforça a hipótese antes aduzida da insatisfação 
dos diplomados quanto às escolhas em matéria do curso serem o reflexo do não reconhecimento das suas 
competências no mercado de trabalho.   



 9

suportados para estudar como elevados (31,8%), razoavelmente elevados (28,7%) ou 

muito elevados (22,1%) e apenas cerca de 10% os consideram pouco ou nada elevados.  

 

 
Quadro 4-  Encargos suportados para estudar, segundo o estabelecimento de ensino C osstab

50,0% 55,6% 55,2%

6,7% 1,8% 2,1%

3,3% 19,9% 18,7%

26,7% 9,9% 11,1%

13,3% 12,0% 12,1%

,8% ,7%

100,0% 100,0% 100,0%

Foram integralmente suportados pelos
pais
Foram pagos pelos pais com ajuda de
outros familiares
Teve bolsa de estudo que cobriu parte dos
custos
Trabalhou para pagar a totalidade dos
custos do curso
Trabalhou para pagar parte dos custos e
os restantes foram suportados pela família

Outra

Situação
face aos
custos do
curso

Total

Privado Público

Tipo de
estabelecimento de

ensino
Total

 
 

O esforço das famílias, associando ou não complementos gerados pelo trabalho 

dos próprios, foi a principal fonte de sustentação dos custos envolvidos com a educação, 

enquanto o acesso a bolsas de estudo ficou reservado a 18,7%. No ensino privado, como 

se vê pelo quadro anterior, pagar o curso com rendimentos de trabalho próprio constitui 

modalidade mais frequente do que no ensino público, para isso contribuirá o facto 

dessas instituições oferecerem, mais do que no ensino público, horários pós-laborais. 

Finalmente, e dado o consenso geral relativamente à importância da formação ao 

longo da vida, questionou-se os diplomados sobre a experiência de formação adicional 

pós-licenciatura/ bacharelato. Mais de metade (64,9%) seguiram essa opção, merecendo 

realce o facto de 22% frequentar ou ter frequentado cursos de pós-graduação, de 

mestrado ou de doutoramento, confirmando-se assim a tendência cada vez mais notória 

de não parar pela formação média/superior de base.  
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Gráfico 2- Tipo de formação pós curso de base (Bacharelato/Licenciatura)4 

15%

29%

9%11%
2%

34%

Estágio Curso de formação profissional
Pós-graduação Mestrado
Doutoramento Outros

 
 

4. TRAJECTÓRIA PROFISSIONAL 

 

Para um número razoável de inquiridos os primeiros contactos com o trabalho 

remunerado iniciaram-se precocemente e ainda antes do ingresso no ensino superior, 

observação válida sobretudo para os indivíduos do sexo masculino. Enquanto nestes a 

faixa etária modal no acesso ao primeiro trabalho é a dos 15 aos 17 anos, no caso das 

mulheres a classe mais representada é a dos 21 aos 24 anos.  

Durante os estudos superiores mais de metade conciliou o estatuto de estudante 

com o trabalho remunerado, prática com frequência acrescida entre os indivíduos do 

sexo masculino (Gráfico 3). Dos que conciliaram os dois estatutos, 51% trabalharam 

regularmente e 39% apenas o fizeram durante as férias. A obtenção de rendimentos 

próprios (51%), a aquisição de experiência profissional (31%), o querer garantir 

emprego depois de terminado o curso (8%) e ainda a ajuda ao negócio ou ao rendimento 

familiar foram as razões explicitadas para o trabalho durante o curso, motivações estas 

que bem evidenciam o quanto o acesso ao trabalho remunerado se inscreve desde cedo 

nas preocupações juvenis. 

 

                                                 
4 A categoria “outros” refere-se às licenciaturas bietápicas, isto é aos casos em que depois de obterem o 
bacharelato, os inquiridos concluíram entretanto, ou estão a frequentar, formação conducente à 
licenciatura, por isso a consideraram formação adicional depois da conclusão do curso. 
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Gráfico  3 – Actividade remunerada durante o curso, segundo o sexo 

66%

34%

54,9%

45,1%

0 10 20 30 40 50 60 70

Masculino

Feminino

Sim Não
 

 

Nas circunstâncias descritas, o processo que vai do fim da formação superior à 

inserção profissional adquire diferentes configurações. Desde logo, porque 18% não 

chegaram a procurar emprego, mantendo depois do curso a inserção profissional que 

tinham antes. Por outro lado, também se subtraíram à necessidade de negociar o seu 

diploma no mercado de trabalho aqueles (cerca de 20%) que obtiveram colocação na 

sequência de estágios curriculares que alguns cursos proporcionam. E, encontrar 

emprego em menos de um mês foi o resultado para outros 20%. 

 

Quadro 5 – Tempo de espera pelo primeiro emprego (depois do curso)  segundo o 

sexo 
 

2,1% 2,4% 2,3%

19,1% 20,3% 19,9%

23,4% 15,0% 17,8%

27,0% 17,5% 20,6%
8,5% 17,8% 14,8%

11,3% 11,9% 11,7%

2,1% 6,3% 4,9%
2,8% 2,1% 2,3%

3,5% 6,6% 5,6%

100,0% 100,0% 100,0%

Continuou a estudar
Ficou onde fez estágio
Continuou no
emprego que tinha

Menos de 1 mês
Entre 1 e 3 meses

Entre 4 e 6 meses

Entre 7 e 12 meses

Mais de 1 ano
Ainda procura
emprego

Quanto
tempo
procurou
o 1º
emprego?

Total

Masculino Feminino

Sexo

Total
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Em sentido contrário, isto é, indiciando claras dificuldades no processo de 

inserção profissional há a registar dois tipos de situações: 2% viveram o desemprego de 

inserção de longa duração (superior a 12 meses) e 6% ainda procuravam emprego à data 

do inquérito (Agosto de 2003).  

As situações descritas não são porém homogéneas, antes apresentam oscilações 

estatisticamente significativas, segundo o sexo, o tipo de estabelecimento frequentado 

(público/privado), a área do curso e o ano de conclusão do mesmo. A traços largos, 

essas diferenças podem resumir-se assim: 1) as jovens conheceram tempos de espera 

pelo emprego mais prolongados; 2) no ensino privado são em maior número os que 

ficaram no emprego que já tinham, estão sub-representados os que obtiveram emprego 

em menos de um mês e são mais os que até à data do inquérito ainda não tinham 

emprego; 3) quanto às áreas de formação, as Letras e Ciências Humanas são reveladoras 

de situações menos favoráveis, com um terço dos diplomados a aguardarem colocação 

entre 4 a 6 meses e permanecendo outros tantos à procura de emprego. As Teconologias 

são por seu turno a área mais representada nos tempos de espera inferiores a um mês; 4) 

finalmente, os que concluíram o curso no último ano considerado no estudo ( ou seja em 

2001) tiveram mais dificuldade em encontrar emprego em menos de um mês e estão 

mais representados entre os que ainda se encontravam à procura de emprego.  

A adequação entre competências adquiridas e exercício da profissão constitui 

outra dimensão do processo de inserção que se procurou levar em conta. Neste âmbito, 

uma integração bem sucedida passa não só pela obtenção do emprego, mas também pela 

possibilidade deste proporcionar o exercício de uma profissão adequada à formação 

académica.  

Mais de metade dos inquiridos (cerca de 62%) considera que a sua actividade 

profissional depois do curso se relaciona directamente com a formação, enquanto 13,4% 

tiveram as suas primeiras inserções profissionais em actividades reputadas como 

totalmente distintas da área de formação5. Estão nitidamente mais representados nesta 

última situação os diplomados em Letras e Humanidades e cursos de Ensino.  

                                                 
5 Quando se pede aos diplomados que avaliem a adequação entre a formação académica e a actividade 
actual as proporções referidas alteram-se ligeiramente: 58,4% declaram trabalhar em actividades 
directamente relacionadas com a formação académica, e passam a 15,5% os que trabalham em áreas 
totalmente diferentes daquelas onde adquiriram competências.  
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Se, nos casos considerados, a classificação de final de curso não produz efeitos 

com significado estatístico no acesso ao emprego6, outra coisa acontece quando se trata 

de poder adequar desempenhos profissionais com as áreas de formação escolhidas: à 

medida que aumenta a classificação, aumenta também essa adequação. Assim, se a nota 

de final de curso não exclui do mercado de trabalho poderá no entanto configurar 

diferentes possibilidades de carreira, de sucesso e de realização profissional.  

 

Quadro 6- . Relação entre ocupação e curso em que se diplomou, segundo as 
médias de final de curso  

40,0% 51,7% 52,3% 70,6% 72,5% 94,1% 61,3%

20,0% 25,0% 32,9% 21,1% 17,5% 5,9% 25,3%

40,0% 23,3% 14,8% 8,3% 10,0% 13,4%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%100,0%

Directamente
relacionada
Numa área próxim
Numa área totalm
diferente

Relação da
ocupação
com o curs

Total

11 12 13 14 15
16 ou
mais

Média final de curso

Total

 
 

No que toca às dificuldades experimentadas ao longo do caminho para a inserção 

profissional, os diplomados referem-se essencialmente à escassez de oferta do tipo de 

trabalho desejado (20%), à falta de emprego na zona pretendida (15%) e à falta de 

sensibilização dos empregadores para recrutarem pessoal com formação superior 

(11%)7. Trata-se assim de dificuldades que podemos considerar como resultantes da 

inadequação entre os projectos profissionais dos jovens e as condições oferecidas pelo 

mercado de trabalho regional 

Na medida das possibilidades, os jovens procuram ultrapassar essas 

inadequações pela rotatividade no emprego. De facto, as trajectórias profissionais que se 

estruturam em torno da mobilidade de emprego têm subjacentes duas lógicas distintas:  

tanto podem ser o resultado de uma estratégia voluntária por parte dos diplomados que 

vêem na mudança de emprego uma forma de melhorar a sua situação profissional, como 

o resultado de uma estratégia involuntária onde a troca de entidade patronal ocorre 

independentemente da vontade dos diplomados. 

                                                 
6 Refira-se porém que ao aferir a situação actual dos inquiridos perante o trabalho se verifica que a 
proporção de diplomados à procura de emprego (cerca de 12%) é superior entre os que terminaram os 
cursos com classificações mais baixas (11 e 12 valores). 
7 Este aspecto foi abundantemente referido nos testemunhos recolhidos nas histórias de vida. 
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Neste estudo, o tipo de mobilidade de emprego com maior peso entre os 

diplomados é a mobilidade voluntária. A procura de melhor remuneração, de melhor 

ambiente de trabalho e/ou de emprego mais compatível com a sua formação totalizam 

55% das razões que conduziram os diplomados a mudar de emprego. 

Mas são também expressivos os casos em que a mudança é alheia ao desejo dos 

actores. De facto, para 24% dos diplomados, a rotatividade de emprego teve origem em 

razões que lhe podem ter sido alheias: contrato não renovado e fim de negócio / 

actividade a título individual.  

A par de outras variáveis, a estabilidade contratual constitui indicador da 

qualidade do emprego. No emprego de inserção dos diplomados inquiridos (primeiro 

emprego depois de obtido o diploma) contam-se essencialmente vínculos precários, 

traduzidos em contratos a termo certo (49,7%), recibos verdes (12,4%) ou estágios 

profissionais (14,7%). Mas se tivermos em conta a situação actual dos diplomados, é 

relevante notar alguns progressos no sentido da estabilidade: os contratos a termo certo 

passam a representar 34% das situações, os recibos verdes 13,9% e os estágios 

profissionais reduziram-se para uma proporção de 5%.  

O horário de trabalho, o nível salarial ou as oportunidades de promoção 

constituem outras dimensões da qualidade do emprego. Tendo por referência os seus 

enquadramentos profissionais actuais, os inquiridos avaliaram o seu grau de satisfação 

quanto a esses e a outros itens.  

 

Gráfico 4 - Grau de satisfação com o enquadramento profissional actual 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estabilidade
Nível de remuneração

Oportunidades de promoção
Autonomia de que dispõe

Interesse da actividade
Relação com os colegas

Utilidade social
Horário de trabalho

Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Insatisfeito
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As componentes relacionais no emprego (a relação com os colegas de trabalho), 

seguida do interesse intrínseco da actividade foram os itens que mais mereceram o 

qualificativo de muito satisfeito. Para as opções de resposta proporcionadas, a satisfação 

destaca-se como a avaliação mais escolhida, excepto no que se refere às oportunidades 

de promoção e ao nível salarial8, variáveis mais reveladoras de descontentamento. 

Transposta a barreira da inserção profissional, cerca de metade dos inquiridos exprime 

reservas quanto às oportunidades em matéria de carreira, o que pode ser sintomático da 

contenção no aproveitamento das qualificações disponíveis.  

 

Quadro 7- . Adequação entre expectativas e inserção profissional actual 
 

,8% 10,7% 7,2%

12,4% 24,0% 19,9%

62,8% 53,3% 56,6%

20,7% 10,7% 14,2%

3,3% 1,3% 2,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Muito aquém

Aquém

Correspondeu

Excedeu

Excedeu em muito

Expectativas

Total

Masculino Feminino
Sexo

Total

 
 

Considerando agora a adequação entre as expectativas e os enquadramentos 

profissionais concretos, as avaliações feitas pelos próprios podem resumir-se assim: 

para a maioria correspondem ou excedem as expectativas, e para 27% a experiência do 

concreto está aquém, ou muito aquém do que se esperava. Como se verifica pelo quadro 

anterior, a conformidade às expectativas é inferior entre as diplomadas do sexo 

feminino.  

 

A terminar, impõe-se uma referência, ainda que breve, à situação dos 

desempregados. No momento em que responderam ao inquérito (Agosto de 2003) 

procuravam emprego 12,2% dos inquiridos, 2,3% não trabalhavam, mas não 

procuravam emprego e 4% declaravam estar em outras situações. Os que estavam a 

exercer uma profissão eram assim 85,8%. Notam-se a este propósito ligeiras diferenças 

consoante o sexo, a desfavor das mulheres: 79,4% trabalhavam e 13,6% procuravam 

                                                 
8 O escalão de rendimento predominante entre os diplomados (63%) é o que se situa entre 501 e 1000 
euros, sendo que apenas 5% auferem rendimentos superiores a 1500 euros. As diferenças, segundo o 
sexo, assinalam nítidas desvantagens para as mulheres. 



 16

emprego. Fazendo o cruzamento com as áreas dos respectivos cursos, salienta-se o facto 

das situações de procura de emprego serem nitidamente mais elevadas entre os que se 

formaram nas áreas de Letras e Humanidades (33,3%), Ciências Exactas e Naturais 

(20,8%) e cursos de Ensino (19,8%)9. Também o ano de conclusão do curso é 

reveladora de desvantagens para os que se formaram em 2001, provavelmente porque se 

confrontaram com acrescida concorrência e seguramente porque passaram a demandar o 

mercado de emprego num quadro menos favorável. Para isso apontam os dados do 

IEFP, reveladores do aumento da procura de emprego por parte de diplomados a partir 

de 200110. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 O facto de em Agosto os professores contratados desconhecerem ainda se serão ou não colocados 
poderá contribuir para explicar estes valores.  
10 C.f. Relatório Trimestral do Mercado de Trabalho, 3º trimestre de 2003, IEFP, delegação do Algarve, 
pág. 19. 
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BREVE CONCLUSÃO 

 

Genericamente, os dados mais relevantes permitem concluir que a maioria dos 

diplomados passa por processos de inserção profissional relativamente bem sucedidos: 

acedem rapidamente ao primeiro emprego, trabalham em actividades relacionadas 

(directa ou indirectamente) com os domínios em que obtiveram formação e o 

desemprego de inserção de longa duração atinge valores reduzidos. 

Os processos de transição para a vida activa, a inserção e as trajectórias 

profissionais, a forma como os diplomados avaliam a formação recebida e os projectos 

quanto a continuar ou não outros tipos de formação são influenciados por um conjunto 

de variáveis, sendo as mais significativas: a área do curso em que se formaram, o ano de 

conclusão do mesmo, a classificação final de curso e o sexo. 

Os traços genéricos inicialmente referidos devem pois ser lidos com precaução, 

dado que por um lado, a facilidade no acesso ao primeiro emprego é reveladora de 

notáveis diferenças e, por outro lado, a inserção mais ou menos rápida (que as 

características da economia regional têm proporcionado), não se traduz necessariamente 

em emprego qualificante e devidamente recompensado, quer no tocante às 

oportunidades de carreira, ao salário ou à estabilidade contratual. 

Nas segmentações tendo em conta o género, observaram-se tendências 

amplamente confirmadas por outras investigações. As diplomadas, embora terminem os 

cursos com classificações sensivelmente mais elevadas, experimentam dificuldades 

acrescidas na inserção profissional: esperam mais tempo pelo emprego, auferem salários 

mais modestos, conhecem mais entraves no acesso a empregos relacionados com as 

áreas em que obtiveram qualificações académicas. Não surpreende assim que, ao 

avaliarem a adequação entre as suas expectativas e os enquadramentos profissionais 

efectivos, as jovens sejam bastante mais contidas nas avaliações positivas. 
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