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Resumo 

Esta investigação enquadra-se nos estudos sobre a inserção profissional dos jovens e teve 

como objectivo comparar a trajectória de inserção profissional de dois grupos de diplomados 

da via profissionalizante de ensino, o Sistema de Aprendizagem (SA) e o Ensino Profissional 

(EP). 

Os dados secundários foram recolhidos no âmbito do Estudo de Avaliação do Sistema de 

Aprendizagem (IESE/Quaternaire PT, 2007), através de inquérito por questionário, tendo sido 

seleccionada uma amostra de 698 diplomados do SA e 195 do EP, correspondente ao total de 

jovens que após a conclusão do curso optou por ingressar no mercado de trabalho. O foco da 

análise incide em dois momentos dos percursos de inserção: o primeiro emprego e a situação 

profissional dos jovens cerca de três anos após a conclusão do curso.  

Os resultados obtidos revelam diferenças no perfil socioeducativo dos jovens, com o grupo do 

SA a concentrar jovens oriundos de famílias menos escolarizadas e a ser mais marcado por 

trajectórias escolares descontínuas e reprovações. 

A construção de trajectórias-tipo de inserção profissional permitiu comparar um conjunto de 

dimensões chave do acesso ao emprego e do tipo de emprego obtido pelos diplomados. Os 

resultados confirmam a diversidade dos percursos de inserção profissional, mas com grandes 

semelhanças nos dois grupos. Ao longo dos primeiros três anos de ingresso no mercado de 

trabalho, as trajectórias de inserção profissional dos jovens distribuem-se por percursos de 

precariedade, caracterizados pela ausência de contrato de trabalho e salários baixos; 

percursos de estabilidade, que se distinguem pela obtenção de um contrato de trabalho estável 

e a remuneração de salários médios e percursos ascendentes, que apresenta como elementos 

distintivos a posse de um contrato de trabalho, ainda que não estável, e os melhores salários. 

Palavras-chave: Inserção profissional de jovens; Relação educação/emprego; Via 

profissionalizante de ensino; Estudo comparativo. 
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Abstract 

This research is linked to studies on youths` professional insertion and aimed to compare 

trajectories of two groups of graduates from vocational training: “Sistema de Aprendizagem” 

(SA) and “Ensino Profissional” (EP). 

The secondary data was gathered in the context of the Evaluation Study of SA 

(IESE/Quaternaire PT, 2007) through an inquiry, after which we selected the total of 

graduates that decided to access the labour market: 698 graduates from SA and 195 from EP. 

This study focus on two moments of professional insertion trajectories: the first job and the 

professional situation three years after they finish their training.    

The results show differences in the social-educative patterns of the two groups: SA graduates 

belong to less qualified families and their school trajectories are more discontinuous and 

characterized by more school failure.      

The construction of a typology of professional insertion trajectories allowed us to compare a 

set of key dimensions of the access to the labour market, as well as the type of jobs graduates 

had.  

The results confirm the diversity of the professional insertion trajectories, but with great 

similarities in the two groups. Throughout the first three years of ingression in the labour 

market, the trajectories of professional insertion of the young are distributed in 

precariousness trajectories, characterized for jobs without an employment contract and low 

wages; stability trajectories, that are distinguished by the attainment of a stable employment 

contract and medium wages and ascending trajectories, that are distinguished by the 

ownership of an employment contract, although not stable, and best wages. 

Keywords: Professional insertion of young people; Relation education/job; Vocational 

education and training; Comparative study. 
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1. INTRODUÇÃO 

Até às crises dos anos setenta, a educação era concebida como um instrumento fundamental 

para diminuir as desigualdades sociais e como uma condição indispensável para assegurar o 

crescimento económico. O paradigma que então prevalecia associava a escola aos valores de 

igualdade e justiça social das sociedades democráticas e, simultaneamente, assistia-se a 

transições lineares entre a escola e o mercado de trabalho.  

A constatação de que a escola reproduz as desigualdades sociais, a par do aumento do 

desemprego, em particular do desemprego juvenil, fragiliza a sua posição ideológica e traz 

para a agenda política a discussão sobre o papel da educação no combate ao desemprego. 

Na origem da profissionalização dos sistemas educativos, processo que se inicia nos anos 80, 

está patente uma reacção dos sistemas educativos a um mercado cada vez mais exigente e 

global. O crescimento do desemprego juvenil legitima a criação de políticas destinadas a 

favorecer a inserção profissional dos jovens no mercado de trabalho, processo cada vez menos 

linear (com sucessões entre situações de desemprego e de emprego) e mais precário.    

Este trabalho baseia-se na caracterização das trajectórias de inserção profissional dos 

diplomados de duas modalidades de formação do ensino profissionalizante implementadas em 

Portugal em meados dos anos 80: o Ensino Profissional (EP) e o Sistema de Aprendizagem 

(SA). O seu principal objectivo é comparar os processos de inserção profissional dos jovens 

que concluíram formação em ambas as modalidades, com base em dados recolhidos através 

da aplicação de dois inquéritos por questionário, um dirigido a diplomados do Ensino 

Profissional e outro a diplomados do Sistema de Aprendizagem. Os dados analisados foram 

recolhidos no âmbito do Estudo de Avaliação do Sistema de Aprendizagem 

(IESE/Quaternaire PT, 2007)1.   

A guiar a análise secundária dos elementos recolhidos, procuramos resposta para as duas 

questões que orientam a nossa investigação: “O que aproxima e/ou diferencia os jovens do SA 

e do EP?” e, fundamentalmente, “O que distingue a inserção profissional dos diplomados do 

SA e do EP?”.  

A análise realizada foca-se na comparação do perfil socioeducativo dos dois grupos de 

diplomados, que concluíram a sua formação em 2003, e das suas trajectórias de inserção no 

mercado de trabalho. Caracterizadas estas duas dimensões, incidimos a análise, 
                                           
1 Esse Estudo centrou-se na avaliação do SA, no âmbito do qual o grupo de diplomados do Ensino Profissional 
foi analisado no estatuto de grupo de controlo.  
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essencialmente, sobre as condições de acesso ao emprego e o tipo de emprego que obtiveram, 

destacando as diferenças e semelhanças dos modos de inserção dos diplomados do SA e do 

EP. 

O Capítulo 2 deste trabalho recolhe contributos do conhecimento construído em torno das 

relações entre educação, economia e trabalho, dando especial atenção à problemática da 

inserção dos jovens na vida activa.  

No Capítulo 3, contextualizamos a investigação no modelo de análise adoptado, que 

constituiu a espinha dorsal deste trabalho, e que se entrecruza com os principais resultados dos 

inquéritos aos diplomados do SA e do EP, os quais são apresentados no Capítulo 4. 

No Capítulo 5 sistematizamos as principais conclusões da investigação e as reflexões por esta 

suscitada.  

Este documento é complementado por um capítulo de Anexos, de natureza metodológica, que 

inclui os seguintes elementos: (i) nota sobre o potencial comparativo das duas modalidades 

formativas; (ii) nota técnica sobre o processo de recolha de dados, (iii) matriz do modelo de 

análise; (iv) resultados dos inquéritos e (v) formulários de inquéritos, os dois últimos dos 

quais são apresentados em CD.  
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2. EDUCAÇÃO, ECONOMIA E EMPREGO 

2.1. Da crença na educação, à crise do desemprego 

A relação entre educação e economia tem alimentado um extenso debate teórico em torno da 

discussão das relações entre educação, produtividade e crescimento económico, cujas raízes 

históricas remontam ao final da 2ª guerra mundial e dão corpo à teoria do capital humano.  

O crescimento económico que marcou esse período histórico e a consolidação dos regimes 

democráticos na maior parte dos países europeus criaram o pano de fundo para a expansão 

dos sistemas educativos, assente na crença de que o investimento público e privado na 

educação, e o acesso generalizado de todos os cidadãos à educação, são condições 

fundamentais para assegurar o crescimento e a modernização das economias nacionais, assim 

como o rendimento das famílias.  

A desigualdade no acesso à educação é substituída, neste período, por princípios políticos que 

defendem o acesso, em massa, à educação, tendo por base uma concepção ideológica da 

educação como um meio de combate às desigualdades sociais. A difusão da teoria do capital 

humano, suportada em resultados parcelares de estudos sobre a mobilidade social nas 

sociedades industriais (Boudon, 1973) e sobre a relação entre nível de habilitação e 

remuneração, a par do aumento dos rendimentos das famílias (que assim podiam dispensar os 

jovens de contribuir para o rendimento do agregado) e da melhoria das condições de vida das 

populações, difundiram a percepção de que as oportunidades de mobilidade social dependiam 

apenas da vontade de cada indivíduo em investir na sua trajectória escolar. 

A teoria do capital humano resulta do desenvolvimento das teorias neoclássicas que assumem 

os postulados de que o mercado tem um funcionamento perfeito e de que o comportamento 

dos indivíduos decorre da procura racional pelo maior benefício. Boudon (1973) transpõe 

para o campo da sociologia os fundamentos desta teoria económica para explicar a tomada de 

decisão dos indivíduos acerca das suas opções escolares. Será a análise racional de 

ponderação de custos e benefícios decorrentes da opção por mais educação que justifica a 

procura de formação académica, porque se acredita que esse é o melhor caminho para obter 

emprego e melhores condições de vida.  

Duas críticas se destacam a esta teoria. Por um lado, a educação e a formação não podem ser 

encaradas unicamente como um repositório de conhecimentos, porque implicam a capacidade 

de os concretizar, aspecto determinante no acesso ao emprego. Por outro lado, dados 
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empíricos colocam reservas à linearidade da relação entre formação, produtividade e salário, 

em que assenta a teoria do capital humano2.  

Das críticas à teoria do capital humano, surgem renovações da sua concepção original, como 

sejam as “teorias credencialistas” (Rose, 1998), que explicam o valor dos diplomas por um 

efeito de mercado e não pelos conhecimentos adquiridos na formação inicial, i.e., os 

empregadores utilizam os diplomas como um sinal para estimar as capacidades produtivas, 

prováveis, dos indivíduos.  

Nos anos 70 começa a ruir a visão ideológica da educação como meio para a diminuição das 

desigualdades sociais e inicia-se um novo ciclo da reflexão científica entre educação-

economia. 

Os trabalhos de Bourdieu e Passeron (1970) destacam o papel da escola na reprodução das 

desigualdades sociais, o qual é confirmado pelos trabalhos de outros autores, como Prost 

(1992) e Perrenoud (1986) que consideram que, sob a aparência da unificação e igualdade, a 

escola divide e reproduz as diferenças sociais entre operários e burgueses, através de 

mecanismos próprios, como as fileiras do sistema de ensino.  

Bourdieu (1972) introduz o conceito de habitus, para designar a interiorização pelos 

indivíduos de regras sociais que lhes indicam o sentido da dominação de que são objecto e 

que determinam os seus destinos profissionais, legitimando e reproduzindo as diferenças de 

classe. Não obstante a visão demasiado determinista da acção humana que trespassa este 

conceito, na medida em que anula a capacidade de acção e inovação dos actores sociais, a 

teoria da reprodução enquadra o estudo das desigualdades sociais produzidas na escola, tendo 

servido de suporte às críticas lançadas às políticas educativas durante os anos 703.  

Apesar de questionado o contributo directo da educação para o crescimento económico, as 

transformações que acompanham a evolução dos mercados de trabalho na sociedade 

contemporânea vêm atribuir uma nova visibilidade a essa relação.   

Na Europa e em Portugal, desde 2001, que a taxa de desemprego nos jovens regista uma 

tendência crescente, associada à evolução das tecnologias de informação, a par do 

                                           
2 Refiram-se três resultados identificados por Eicher (1979) que demonstram o desfasamento entre a teoria do 
capital humano e evidências empíricas: a) a correlação entre despesa em educação por aluno e crescimento 
PNB tem um valor quase nulo; b) existe uma grande variância nos níveis de remuneração para um mesmo nível 
de habilitação; c) em muitos países, a evolução da repartição de rendimentos fica muito aquém do esperado, 
tendo em conta o aumento significativo do nível médio das habilitações verificado.     

3 Na actualidade, o conceito de desigualdade aplicado ao contexto escolar ganha um novo significado. Com o 
número de efectivos escolares a aumentar de forma significativa, ganha visibilidade o fenómeno do insucesso 
escolar, recolocando a tónica da (des)igualdade de oportunidades na garantia dos resultados escolares.  
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abrandamento do crescimento económico nos países industrializados e da deslocalização das 

indústrias para países onde a mão-de-obra é mais barata, indicando que aos jovens estão 

reservadas dificuldades acrescidas de entrada no emprego4.  

Gráfico 1. Taxa de desemprego do total da população e da população com menos de 25 anos, em 
Portugal e na Europa 
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Fonte: Eurostat
 

No mercado de trabalho que recebe os jovens recém-formados (independentemente do nível 

de escolaridade que possuem): (i) desenvolvem-se novas formas de organização do trabalho, 

capazes de responder às necessidades de modernização e inovação permanentes, e que 

privilegiam o recurso a trabalhadores qualificados, que trabalham em equipas semi-

autónomas, mas convivem, ainda, com formas tradicionais, associadas a mão-de-obra pouco 

qualificada; (ii) o recurso às tecnologias da informação e da comunicação cria novas 

desigualdades no acesso ao emprego, já que o acesso e uso desta ferramenta está longe de ser 

universal; (iii) oferecem-se vínculos laborais precários, predominando a celebração de 

contratos a termo certo ou outros tipos de vínculo não permanente, especialmente para 

aqueles que ingressam no mercado de trabalho e que, frequentemente, experimentam várias 

actividades precárias enquanto aguardam por uma situação mais estável, adiando projectos 

pessoais (como a constituição de família ou a compra de casa) pouco compatíveis com uma 

situação profissional “atípica”; (iv) alteram-se as estratégias de recrutamento da mão-de-obra, 

criando um fosso entre trabalhadores altamente qualificados, especializados e afectos a tarefas 

de coordenação e planeamento, e trabalhadores genéricos, pouco qualificados e que circulam 

entre vários postos de trabalho (Azevedo, 2007). Como marca distintiva das sociedades 

contemporâneas, assiste-se a um fenómeno de polarização do emprego, que acentua as 

desigualdades entre empregos de topo, ligados à gestão e a profissionais técnicos 

                                           
4 No Plano Nacional de Emprego para o triénio 2005-2008 pode ler-se que o aumento da taxa de desemprego dos 
jovens, face à generalidade da população activa, em simultâneo com a diminuição da sua taxa de emprego, 
confirma dificuldades acrescidas de entrada no emprego por parte desse grupo da população. 

% 
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especializados, os quais são designados por Reich (1996) como analistas simbólicos, e 

empregos de base (principalmente na área da saúde, do cuidado às crianças e aos idosos e do 

comércio a retalho), diferentemente valorizados na sociedade e que se traduzem em salários e 

condições de trabalho desiguais (Atkinson, 2005; Castells, 2002).  

As constantes mutações do mercado acarretam outro tipo de tendência: a de os indivíduos 

ficarem institucionalmente menos protegidos porque, sem contratos estáveis de trabalho, têm 

menos direitos sociais e estão mais dependentes das condições de negociação individual. Para 

Beck (1992), essa tendência alimenta um fenómeno de individualização do trabalhador no 

processo de trabalho, inscrito num processo mais geral de responsabilidade individual.  

Neste contexto, a educação surge reinvestida de um duplo papel: contribuir para aumentar a 

competitividade das economias nacionais, no quadro de uma internacionalização crescente, e 

combater o desemprego juvenil. Na esfera política, sob o paradigma da Aprendizagem ao 

Longo da Vida, transmite-se a ideia de que o investimento em educação é condição 

fundamental para acompanhar as mutações do mercado de emprego e que cabe a cada 

indivíduo a responsabilidade em apostar na sua formação, como forma de prevenir a exclusão 

do mercado de trabalho. Segue-se o pressuposto de que o aumento da educação possa estar 

associado a um aumento da empregabilidade em termos quantitativos e qualitativos (OCDE, 

1997), mas, sobretudo, que a produção de certas qualificações e competências possa ser tão 

ou mais facilitadora dessa transição e empregabilidade. Dito de outra forma, a formação surge 

associada à necessidade de responder a um mercado instável, que requer dos jovens a 

capacidade para se manterem, simultaneamente, empregáveis e aprendentes ao longo da vida5.  

No nosso país, os investimentos recentes em matéria de política educativa passam por garantir 

a diversidade da oferta de educação e formação, nomeadamente, através da aposta na via 

profissionalizante de ensino, no sentido de uma aproximação crescente da educação à esfera 

do trabalho.  

                                           
5 Esta foi, aliás, uma das principais questões levantadas pela OCDE na sua avaliação sobre a transição da 
educação e formação inicial para a vida activa em Portugal: “a transição dos jovens da educação para o trabalho 
tem de ser vista na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, ou seja, ultrapassar o problema da transição 
envolve mais do que pôr os jovens a trabalhar. É também importante que os jovens portugueses tenham o 
conhecimento, as competências e as atitudes para se tornarem aprendentes activos ao longo das suas vidas” 
(OCDE, 1999:17). Como a própria OCDE conclui, as características do próprio sistema de EFP são 
naturalmente decisivas para este objectivo que “requer um sistema de elevada qualidade de educação e 
formação inicial, assim como estruturas e percursos que providenciem efectivas transições da educação para o 
mercado de trabalho e deste para a educação novamente” (OCDE, 1999:18).  
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Nesta investigação, optou-se por dar particular atenção à via profissionalizante de ensino, para 

enquadrar o contexto em que se desenvolvem duas importantes modalidades que servirão de 

suporte empírico a este trabalho: o Ensino Profissional e o Sistema de Aprendizagem.  

2.2. A via profissionalizante de ensino em Portugal: uma aposta renovada 

A aposta política na via profissionalizante de ensino, em Portugal, tem início nos anos 80. Em 

1980, não havia nenhuma formação sistemática com certificação escolar e profissional; quatro 

anos depois, iniciou-se a “experiência pedagógica” do ensino secundário técnico-profissional 

e, nessa altura, o Sistema de Aprendizagem (criado em 1984) era a única resposta de 

formação que atribuía dupla certificação: escolar e profissional.  

A evolução da via profissionalizante do ensino segue no sentido de mais escolaridade e da 

diversificação da oferta, com o surgimento, no final dos anos 80, das Escolas Profissionais. 

Estas passam a abranger a educação secundária, tal como acontece actualmente com o 

Sistema de Aprendizagem, prevendo a possibilidade de progressão para o nível superior de 

ensino. 

Em Portugal, a procura do ensino profissionalizante é, por tradição, fraca, e particularmente 

pouco atractiva para as raparigas. Na média dos países da UE, a procura dessa via pelos 

jovens é significativamente superior. Ainda que se mantenha a tendência para serem ofertas 

mais procuradas por rapazes, a diferença de procura por sexo não é tão acentuada como em 

Portugal, como o gráfico seguinte ilustra.  

Gráfico 2. Frequência da via profissionalizante no nível secundário, em Portugal e na Europa 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

H
om

en
s

M
ul
he

re
s

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
EU (27 países ) Portugal

 

A esta situação não são certamente alheios nem os valores culturais dominantes que atribuem 

supremacia à cultura académica sobre os saberes técnicos e profissionais, revelando vestígios 

da diferenciação social que, segundo Sérgio Grácio, esteve, durante décadas, associada ao 

ensino técnico (Grácio, 1997), nem as políticas salariais que tendem a privilegiar os 

diplomados com o ensino superior, nem o prestígio social dos cursos e profissões.  

% 

Fonte: Eurostat. 
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Actualmente, a Iniciativa Novas Oportunidades avança com uma aposta forte na via 

profissionalizante de ensino, nomeadamente através da expansão do ensino profissional para 

as escolas secundárias públicas, pretendendo a aproximação, gradualmente até 2010, ao valor 

médio da procura desse tipo de ensino registado nos países da Europa, o qual se aproxima, na 

última década, de metade dos jovens que frequentam o ensino secundário (como ilustra o 

gráfico anterior). 

Apesar das críticas à teoria do capital humano, é a reapropriação social da mesma que 

constitui o principal argumento legitimador das políticas educativas em curso, como defende 

Weir (1991). Para este autor, a fórmula clássica da teoria do capital humano evoluiu para mais 

educação de matriz profissionalizante = mais recursos humanos qualificados = mais 

competitividade = mais riqueza = redução do desemprego juvenil (Weir, 1991). A finalidade 

da educação transforma-se, novamente, da intenção de garantir a igualdade de oportunidades 

(de acesso e sucesso) para todos, com vista à diminuição das desigualdades sociais, para a 

necessidade de responder a exigências concretas da alteração dos mercados e ao aumento do 

desemprego dos jovens.  

O binómio educação/economia reforça-se, com a educação a reassumir um papel instrumental 

em duas componentes essenciais da economia: a competitividade e o emprego, e o discurso e 

as práticas de política educativa confundem-se com a necessidade de qualificar melhor os 

jovens para que a sua inserção profissional seja facilitada. Este tem sido, desde os finais da 

década de setenta, um foco importante da preocupação dos poderes públicos que tem 

originado várias medidas específicas, no âmbito das políticas de emprego, de 

educação/formação e da juventude, que visam o apoio à inserção socioprofissional dos 

jovens6.     

2.3. A problemática da inserção dos jovens na vida activa 

Ser jovem, hoje, é pertencer a uma geração que tem em comum, entre outras coisas, um 

processo de socialização profissional singular, marcado pelo acesso ao emprego num contexto 

de desemprego e de precariedade.     

Não obstante a diversidade de interpretações possíveis do fenómeno do desemprego juvenil, 

com enfoque em factores conjunturais (como a Teoria do ciclo, que defende que o 

                                           
6 Segundo Azevedo (2007), entre o fim dos anos 90 e o início dos anos 2000, as políticas públicas de apoio à 
inserção podem ser agrupadas em cinco grandes domínios: prevenção do abandono escolar precoce, informação 
e orientação escolar e profissional, reforço do ensino e da formação inicial profissionalmente qualificante, 
apoio à inserção socioprofissional de jovens, e apoio à criação de emprego. 
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desemprego é um fenómeno cíclico, dependente dos relançamentos e abrandamentos da 

economia) ou, por outro lado, em factores estruturais (como a Teoria Estrutural, que enfatiza 

as mudanças na estrutura das qualificações produzidas pela modernização tecnológica do 

tecido produtivo), ou outros, um facto é inquestionável: o desemprego tem vindo a assumir-se 

como um elemento presente na transição da escola para o mercado de trabalho e a ter uma 

duração cada vez maior (Lindley, 1986), o que transpõe para o período de integração dos 

jovens no trabalho, uma dimensão de problema social. 

Para além do fenómeno do desemprego, os jovens são alvo privilegiado de empregos 

precários. Rose (1998) destaca o fenómeno da precarização do emprego dos jovens e as 

contradições que lhe estão subjacentes, concluindo que os jovens possuem habilitações 

superiores aos restantes activos, mas ocupam empregos menos qualificados; a formação 

constitui uma protecção face a situações de desemprego, mas não garante a obtenção de um 

emprego coincidente com as qualificações dos jovens. 

É esta realidade que vem alimentando a investigação em torno desta problemática, 

interessando para este trabalho, num primeiro plano, compreender o quadro conceptual 

subjacente ao estudo do fenómeno da inserção profissional e, num segundo plano, 

sistematizar os principais outputs da investigação científica realizada.  

O conceito de inserção profissional e a pertinência do estudo deste fenómeno 

A expressão inserção profissional é de origem francófona e passa a ser generalizadamente 

utilizada quando as dificuldades dos jovens em aceder ao mercado de trabalho se intensificam 

e a passagem da esfera da educação para o mercado de trabalho passa a ser um processo longo 

e complexo (Alves, 2007).  

Nessa expressão cabem várias dimensões de um mesmo problema social - económica, social, 

cívica e simbólica - na medida em que o emprego é, simultaneamente, uma condição vital 

para a estabilidade económica, para o estabelecimento de redes sociais e para a construção da 

identidade do indivíduo, e uma arma contra a exclusão social. Por isso, falar de inserção 

profissional é também falar de inclusão social. 

Cientificamente, é consensual que a inserção profissional já não é nem um período 

garantidamente curto, nem um processo simples. As concepções deste processo e da 

temporalidade do fenómeno em causa distinguem-se em três linhas principais de pensamento: 

economicista neoclássica, economicista de outras correntes e sociológica. 
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A visão economicista neoclássica defende que as dificuldades de inserção profissional 

resultam, sobretudo, de “disfuncionamentos” do mercado de trabalho que derivam deste não 

estar a funcionar de modo perfeitamente concorrencial, de haver difíceis ajustamentos entre a 

educação e a economia e da deficiente informação entre a oferta e a procura. Neste 

posicionamento, está patente uma visão neoclássica da sociedade constituída por indivíduos 

racionais, que agem de acordo com a maximização dos seus interesses, num contexto 

igualmente racional e claramente definido. Vincens (1981) é um dos representantes desta 

linha de pensamento. Preocupado em definir o fim do período de inserção profissional, 

considera que esse só estará concluído quando: (i) o emprego obtido for durável (ou seja, nada 

indique que os indivíduos venham a precisar de mudar de emprego no futuro próximo); (ii) se 

trate de um emprego que os indivíduos não pretendam, voluntariamente, abandonar e (iii) que 

deixem de procurar outros empregos ou de estudar com a intenção de obter novo emprego. 

Vernières (1993) defende esta perspectiva individual de inserção profissional, a qual define 

como sendo o processo a partir do qual os indivíduos que nunca pertenceram à população 

activa acedem a uma posição estabilizada no mercado de emprego, obtida através da 

celebração de um contrato de trabalho, mas também quando os indivíduos possuem 

experiência profissional suficiente para transformar em produtividade os conhecimentos 

adquiridos na sua formação. Para este autor, a inserção profissional é também um processo 

institucionalizado, decorrente da variedade de políticas públicas de emprego e formação que 

visam facilitar a inserção profissional dos jovens. Na linha de pensamento de Vernières, de 

que a inserção profissional é um processo institucionalizado, Rose (1998) defende uma 

concepção de inserção (ou transição, no conceito que utiliza) como um processo socialmente 

estruturado, na medida em que nele intervêm vários actores como o Estado ou as empresas. É 

também um processo singular, porque se circunscreve a um período isolado na vida dos 

jovens, complexo, porque integra elementos relacionados com a formação e o exercício de 

uma actividade profissional e também porque representa a passagem por diversos estatutos 

(aprendiz, estagiário, empregado, desempregado, formando…). É longo, porque se dilata no 

tempo e, por último, diversificado, porque ocorre de diferentes formas e ritmos.  

De uma visão macro-estrutural da inserção profissional, demarcam-se as abordagens que 

realçam os constrangimentos que envolvem as escolhas e as oportunidades de inserção de 

cada indivíduo, nomeadamente no que respeita aos modos de regulação do mercado de 

trabalho, às estratégias de recrutamento das empresas e aos sistemas de educação-formação 

que frequentaram. Os estudos de raiz sociológica valorizam, sobretudo, a dinâmica das 
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trajectórias sociais dos jovens, traduzindo a forma como cada indivíduo gere, activamente, os 

recursos disponíveis (como os empregos, a formação pós-escolar, os apoios institucionais, o 

apoio familiar, etc.) em função do seu projecto individual (que combina os objectivos 

pessoais face ao emprego e a própria experiência de vida). Nesta corrente destacam-se um 

conjunto de autores, como Dubar (1991) e Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger (2001), os 

quais concebem a inserção como um processo de socialização e de construção identitária.  

O caminho da investigação realizada 

Os estudos que se centram na compreensão do fenómeno da inserção profissional dos jovens, 

em Portugal, são poucos e recentes. Pelo contrário, em países como a França, a Grã-Bretanha 

ou os Estados Unidos, existe uma longa tradição de investigação e conhecimento acumulado. 

Sob a responsabilidade de entidades de natureza vária, a investigação realizada incide 

sobretudo em abordagens predominantemente longitudinais, de seguimento de cohortes de 

jovens (p.e., inquéritos de percurso do CEREQ que reconstituem as trajectórias de inserção 

dos jovens desde a saída dos estabelecimentos de ensino até três ou cinco anos depois).  

A maioria da investigação realizada nesses países centra-se na oferta, ou seja, na análise das 

características individuais da oferta de trabalho e na forma como estas influenciam o acesso 

dos jovens ao emprego, pondo em evidência o efeito que variáveis como o sexo, a idade, o 

nível de formação ou o tipo de curso de formação imprimem às trajectórias de inserção. Neste 

quadro, refira-se o estudo de Wolbers (2000), realizado na Holanda, que demonstra que os 

indivíduos com formação vocacional correm menos riscos de desemprego do que os da 

formação geral.  

A partir dos anos 80, começam a emergir os estudos centrados na procura que, em oposição 

aos anteriores, privilegiam o papel desempenhado pelas empresas e pelas suas políticas de 

gestão de recursos humanos.  

Em França, surge uma nova linha de investigação, a da construção de trajectórias-tipo, que 

permite classificar uma cohorte em função dos seus modos de inserção. A este propósito, 

Alves (2007) refere-se à tipologia de Grelet, Pottier e Viney como um bom exemplo desta 

corrente de investigação. Estes autores identificaram quatro percursos-tipo de inserção 

profissional dos jovens que terminaram uma formação tecnológica curta: (i) percurso de 

desemprego recorrente; (ii) percursos de inserção lenta e difícil, (iii) percursos de 

instabilidade de emprego; (iv) percursos ascendentes.  
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No nosso país, a recolha de dados sobre a inserção profissional dos jovens tem sido assumida 

por diferentes entidades, que focam a análise em grupos específicos de diplomados, distintos 

pelo tipo de formação recebida ou pela entidade promotora: o OEVA (Observatório de 

Entradas na Vida Activa) analisa a inserção dos ex-formandos que concluíram formação 

promovida pelo IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), a CIME (Comissão 

Interministerial para o Emprego), a dos diplomados de cursos financiados por fundos 

comunitários. Esta distinção resulta na desarmonia da informação recolhida e na 

impossibilidade de análises comparativas continuadas, que permitam traçar a relação entre os 

diplomas obtidos pelos jovens e as suas trajectórias de inserção. 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

Da complexidade da relação entre a formação e o mercado de trabalho resulta que a 

desvantagem dos jovens perante o mercado de trabalho, sobretudo em termos da qualidade 

dos empregos disponíveis nos primeiros tempos, é condicionada pela forma como os 

mercados de trabalho e os próprios sistemas de educação-formação estão estruturados, no que 

respeita às formas de recrutamento valorizadas.  

3.1. Relações entre o mercado de trabalho e a inserção profissional dos jovens 

A investigação do fenómeno da inserção profissional centrada na procura coloca em contraste 

dois tipos principais de estruturas de mercado de trabalho: mercados de trabalho internos 

(ILM) e mercados de trabalho ocupacionais (OLM) (Gangl, 2003a). Quando os sistemas de 

educação-formação têm uma orientação relativamente geral e os mercados de trabalho 

internos dominam, os jovens adquirem as suas competências, sobretudo, no emprego. Neste 

caso, a maioria dos jovens acede ao mercado de trabalho por um nível profissional inferior e 

está em desvantagem quando compete com outros trabalhadores que já estão empregados na 

empresa e em melhores posições (em termos de salários, perspectivas de carreira e segurança 

de emprego). Pelo contrário, nos mercados de trabalho “ocupacionais” ou assentes numa 

lógica de “profissionalização”, os jovens qualificados numa dada área têm, efectivamente, 

uma significativa probabilidade de encontrar emprego que esteja de acordo com a sua 

qualificação profissional.  

Portugal, tal como os restantes países do Sul da Europa, não se integra totalmente em nenhum 

dos modelos referidos (o Reino Unido, a Irlanda, a França e a Bélgica representam sistemas 

ILM e a Dinamarca, a Alemanha, a Áustria e a Holanda, o modelo OLM), existindo uma 

marcada separação entre o período escolar ou de formação e o mercado de trabalho7, e com as 

qualificações escolares e a experiência profissional a exercerem, ambas, uma forte influência 

no processo de inserção profissional, com baixos níveis de mobilidade após o primeiro 

emprego obtido. Estas especificidades justificam a definição de um modelo tricotómico dos 

padrões europeus de entrada dos jovens no mercado de trabalho.    

Ao passo que na maior parte dos países europeus, a educação é a variável individual que 

explica as diferenças do desemprego e precaridade, nos países do Sul da Europa, nem o tipo, 

                                           
7 Para além desta diferença, é nos países do Sul que há maior proporção de jovens que não está inserida no 
sistema de educação e formação nem está a trabalhar, assim como de jovens que abandonaram a escola 
precocemente (Wolbers, 2003). 
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nem o nível de educação são suficientes para explicar as elevadas taxas de desemprego 

registadas junto dos jovens (Gangl, 2003b), não obstante o facto de a taxa de desemprego 

diminuir em relação inversa ao nível de escolaridade obtido: a taxa de desemprego dos 

diplomados pelo ensino superior é inferior à dos diplomados do ensino secundário; por sua 

vez, esta é inferior à dos jovens com escolaridade ao nível do ensino básico. 

Gráfico 3. Taxa de desemprego da população portuguesa (25-64 anos), por nível de escolaridade 
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Mas a “preferência” do mercado por recursos mais qualificados não é generalizada e num 

tecido económico nacional ainda pouco desenvolvido, em matéria de inovação e 

desenvolvimento tecnológico, essa suposta preferência parece pouco consistente. O Plano 

Nacional de Emprego para o triénio 2005-2008 (DGEEP, 2006) refere que a taxa de 

desemprego dos jovens tende a assumir uma importância mais relevante do que no passado 

entre os detentores de qualificações mais elevadas (nível superior e intermédio). 

Azevedo (2007) conclui que a actual segmentação do mercado de trabalho, entre segmentos 

primários (que requerem mão-de-obra qualificada e mais prestigiados) e segmentos 

secundários (com empregos indiferenciados e menos bem pagos) funciona, face à saída dos 

jovens da escola, como atractora ou retardadora. Os segmentos de mercado disponíveis para 

uma mão-de-obra pouco qualificada, de baixo-custo, funcionam como atractores e são, 

sobretudo, os jovens oriundos de famílias mais pobres que são atraídos para um ingresso 

prematuro e pouco qualificado no mercado de trabalho. Por outro lado, os segmentos de 

mercado que requerem trabalhadores qualificados incentivam o prolongamento da 

permanência no sistema de educação-formação.      

3.2. Organização da oferta formativa – factor indutor dos trajectos de inserção? 

Como tivemos oportunidade de referir anteriormente, por trás da diversidade de oferta 

formativa actual parecem subsistir valores de esfera ideológica que associam a oferta, grosso 

modo organizada em cursos académicos (especialmente vocacionados para o prosseguimento 

% 

Fonte: Eurostat. 
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de estudos para o nível superior e tutelados pelo Ministério da Educação) e cursos 

profissionalizantes (dirigidos para a inserção no mercado de trabalho, tradicionalmente 

tutelados pelo Ministério do Trabalho), ao perfil sociográfico dos jovens estudantes.  

A fraca procura do ensino profissionalizante no nosso país sugere a valorização social dos 

trajectos escolares dominantemente académicos, alimentada quer pelas origens do ensino 

profissionalizante, quer pela associação de algumas ofertas de natureza profissionalizante a 

grupos em risco de abandono escolar e/ou inseridos em contextos sociais desfavorecidos, 

como é exemplo o enquadramento legal que origina o Sistema de Aprendizagem. 

Curiosamente, se na maioria dos países da OCDE, os jovens do ensino académico têm melhor 

desempenho escolar que os do ensino pré-vocacional ou vocacional, em Portugal essa 

distinção não é evidente. Os resultados do PISA evidenciam que, na média dos países da 

OCDE, os jovens de 15 anos que frequentam o ensino pré-vocacional ou vocacional8 no nível 

secundário obtêm uma classificação inferior, face aos jovens do ensino geral/académico, em 

termos de performance em Matemática (e, de forma semelhante, em Leitura e Ciências), 

diferença que se mantém mesmo quando se entra em linha de conta com os factores socio-

económicos dos jovens. Mas, em Portugal, quando controlada a variável da situação socio-

económica, os jovens de 15 anos no ensino vocacional demonstram performances mais 

positivas face aos jovens de 15 anos que frequentam o ensino geral/académico (a par do 

Luxemburgo e do México) (OCDE, 2007). Também um estudo do IESE revela resultados 

escolares comparativamente superiores por parte do ensino profissional, com base na 

comparação da taxa média de conclusão dos ciclos de formação 1997/2000 e 1998/2001: 64% 

em cursos profissionais, 45% nos cursos gerais e 24% nos cursos tecnológicos (IESE, 2003). 

Ainda assim, as representações sociais construídas em torno do ensino profissionalizante, a 

par de um fraco sistema de orientação escolar e profissional, influenciam de forma decisiva as 

escolhas dos jovens e das suas famílias que optam, tendencialmente, por cursos gerais.    

Actualmente, beneficiando do impulso da Iniciativa Novas Oportunidades, tanto o EP como o 

SA registam uma procura crescente por parte dos jovens, sobretudo na formação de nível III 

(equivalência ao 12º ano de escolaridade), conforme regista a tabela seguinte.  

                                           
8 Para a OCDE (2007), o ensino pré-vocacional corresponde a programas de educação maioritariamente 
desenhados para preparar os jovens para o ingresso no ensino vocacional, que por si só não garantem a 
obtenção de uma qualificação profissional relevante para o acesso ao mercado de trabalho, o que só é possível 
através do ensino vocacional.     
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Tabela 1. Evolução do número de matriculados no EP e no SA 

 Ensino Profissional Sistema de Aprendizagem 
2002 30.792 17.241 
2003 31.346 18.737 
2004 33.620 20.811 
2005 33.341 21.697 

Nota: Valores para o Continente, ensino público e privado. 
Fonte: EP: Estatísticas da Educação-ME; SA: Relatórios de Execução-IEFP.  

3.3. Características individuais: factores contra e a favor da inserção profissional 

Além do tipo de mercado e da forma como este regula o acesso dos jovens ao emprego, ou da 

influência que o tipo de qualificação de que os jovens são detentores exerce no acesso ao 

emprego, estudos realizados comprovam a relação entre os traços individuais dos jovens no 

processo de inserção profissional. 

Sobre esta relação, optamos por referenciar, sinteticamente, um conjunto de evidências 

avançadas por essas investigações: 

§ Quanto menor a idade, maior a vulnerabilidade face à precariedade e ao desemprego, 

apesar de, em geral, este ter uma duração menor do que nos adultos (Grelet & 

Mansuy, 2004; Lollivier, 2000; Balsan, Hauchane & Werquin, 1996); 

§ As dificuldades no processo de inserção profissional - em termos de dificuldade em 

obter emprego, maior vulnerabilidade ao desemprego e à precariedade, maior risco de 

desclassificação sócio-profissional e salarial - incidem mais intensamente nas 

raparigas (Grelet, 1997; Marry, 1992; Eckert, 2001; Tessier, 2002; Lollivier, 2000, 

Bonnal, Fleury & Rochard, 1999), apesar de a diferença em relação ao sexo masculino 

diminuir com o aumento da escolaridade (Eckert, 2001; Couppié, Epiphane & 

Fournier, 1997); 

§ Quanto maior o nível de qualificação académica, menor o risco de desemprego e 

precariedade (Pottier, 1992; Marry, 1992; Lollivier, 2000; Martinelli, Simon-Zarca & 

Werquin, 1999), de passar por dispositivos de emprego-formação (Werquin, 1997) e 

de desvalorização salarial (Poulet, 1996). 

3.4. Questões de partida da investigação e opções metodológicas 

Num contexto de aposta na via profissionalizante de ensino para diminuir o desemprego 

juvenil, esta investigação pretende ser um contributo para a construção de conhecimento em 

torno dos percursos de inserção profissional dos jovens portugueses que conciliam a obtenção 

de uma qualificação escolar com uma qualificação profissional.  
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Para tal, propomo-nos comparar o percurso de inserção profissional dos jovens de duas 

modalidades de formativas de natureza profissionalizante, similares no público-alvo a que se 

dirigem e nas áreas de formação que promovem: o Sistema de Aprendizagem e o Ensino 

Profissional9.  

Interrogamo-nos: Existirão diferenças no processo de inserção profissional dos diplomados 

do SA e do EP? 

A resposta a esta questão pressupõe, primeiro, caracterizar os dois grupos de jovens, em 

termos do seu perfil sociográfico e de percurso escolar, de forma a perceber: “o que diferencia 

e/ou aproxima os jovens do SA e do EP?  

Para responder a estas questões, recorremos à comparação de um conjunto de indicadores de 

caracterização da inserção profissional de dois grupos de diplomados: 698 diplomados do SA 

e 195 diplomados do EP, que tiveram uma experiência profissional após o curso (2003-2006). 

Tabela 2. Universo e amostras dos inquéritos por questionário 

 Universo Inquéritos recebidos Amostra seleccionada 
Ex-formandos do SA 4.078 767 698 
Diplomados do EP 2.201 221 195 

Os dados foram recolhidos em 2006, no âmbito do Estudo de Avaliação do Sistema de 

Aprendizagem (IESE/Quatenaire PT., 2007), através de dois inquéritos por questionário e 

respeitam a percursos de formação de nível III de qualificação, concluídos em 200310.  

A selecção da amostra de diplomados do SA garante a representatividade do universo, em 

termos de áreas de formação. A selecção da amostra do EP respeitou as áreas de formação 

mais representadas no universo do SA, pelo que a amostra obtida não é representativa da 

distribuição do universo de diplomados do EP, por área de formação11.   

Do total de inquéritos recebidos, foram excluídos, para efeito desta investigação, os 

diplomados que optaram pelo prosseguimento de estudos e que após o curso nunca tiveram 

uma experiência profissional, os quais representavam cerca de 11,4% do total de inquéritos 

recebidos do EP e 6% do SA. 
                                           
9 O Anexo 1 sistematiza um conjunto de notas sobre o potencial comparativo das duas modalidades.  
10 O Anexo 2 apresenta uma nota metodológica sobre o processo de recolha de dados através do Inquérito a ex-
formandos do SA e do Inquérito a Diplomados do Ensino Profissional. O Anexo 3 apresenta a matriz do 
modelo de análise adoptado. O Anexo 4 apresenta os resultados dos inquéritos por questionários, cujos 
formulários constituem o Anexo 5. 

11 O procedimento adoptado na selecção da amostra do EP consistiu na: 1) identificação das áreas de formação 
mais representativas do universo do SA; 2) identificação do número de inquéritos de diplomados do EP a obter 
para cada área, de forma a manter a mesma proporção que a existente no SA; 3) selecção aleatória de Escolas 
profissionais com cursos nessas áreas; 4) solicitação às escolas dos contactos dos diplomados que finalizaram 
formação em 2003 nas áreas seleccionadas; 5) envio postal dos inquéritos para os diplomados.    
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O facto de a grande maioria dos indivíduos optar por ingressar no mercado de trabalho, após o 

curso, confirma que ambas as modalidades se orientam predominantemente para o acesso ao 

mercado de trabalho, em oposição a outras modalidades do sistema de educação e formação 

que são mais direccionadas para o prosseguimento de estudos, como os cursos de carácter 

geral do ensino secundário ou os cursos tecnológicos. 

A natureza da informação recolhida parte dos seguintes pressupostos: 

(i) a conclusão da formação é o critério adoptado para definir o início do processo de 

inserção profissional (integrando os poucos casos dos indivíduos que já tinham tido uma 

experiência profissional anterior ao curso)12; 

(ii) o foco da análise incide em dois momentos dos percursos de inserção: o primeiro 

emprego e a situação profissional dos jovens no momento da inquirição (cerca de três 

anos após a finalização da formação). Actualmente, é consensualmente aceite pela 

comunidade científica que os estudos de inserção devem centrar a recolha de dados no 

período que medeia entre a saída do sistema educativo e a estabilização no mercado de 

trabalho, a qual se situa, em média, entre os três e os cinco anos (Rose, 1998);       

(iii) a análise realizada inscreve-se, sobretudo, nas condições de acesso ao emprego e no 

tipo de emprego a que os jovens acederam, após a conclusão da sua formação, seguindo 

uma abordagem comparativa, que pretende destacar as diferenças e semelhanças dos 

modos de inserção de dois grupos de diplomados.  

Tratando-se de uma metodologia comparativa, as duas modalidades foram consideradas 

“amostras independentes” e a análise estatística utilizada foi sobretudo o Teste do X2, nos 

casos de variáveis nominais, e para comparar médias, os testes de diferenças de médias. A 

análise de componentes principais permitiu identificar dimensões de motivação para o 

ingresso na formação, e complementar a análise acerca do que aproxima e/ou distingue os 

diplomados do SA e do EP. Por fim, a aplicação de uma análise de correspondências 

múltiplas permitiu-nos identificar perfis-tipo da primo inserção e de percursos de inserção. 

                                           
12 O facto de o inquérito não permitir caracterizar o tipo de experiência profissional dos jovens anterior ao curso 
(existe apenas uma questão relativa à situação em que os jovens se encontravam antes do curso), levou-nos a 
não excluir estes casos, na medida em que parte dessas experiências terão sido, certamente, pouco expressivas 
para garantir a permanência dos jovens no mercado de trabalho (p.e., referência a actividades sazonais ou 
ocupações integradas em actividades da família dos jovens). 
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4. COMPARAÇÃO DO PERCURSO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE DOIS 

GRUPOS DE DIPLOMADOS ATRAVÉS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 

Neste capítulo, retomam-se as principais questões de investigação que orientaram a análise 

dos dados extraídos dos inquéritos aos diplomados do Sistema de Aprendizagem e do Ensino 

Profissional e apresentam-se os principais resultados da investigação. 

4.1. O que aproxima e/ou diferencia os jovens do SA e do EP? 

A resposta a esta questão centra-se, essencialmente, na leitura analítica de alguns indicadores 

sociográficos, mas, sobretudo, na análise do perfil escolar dos diplomados, considerando o 

período anterior ao ingresso no curso do SA ou do EP.  

4.1.1. Caracterização sociográfica dos diplomados 

Como tivemos oportunidade de referir anteriormente, a investigação realizada em torno da 

inserção profissional dos jovens comprova a influência de variáveis individuais, como a idade 

ou o sexo dos jovens no acesso e qualidade do emprego, com os mais novos e os rapazes, 

regra geral, a terem menos dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e a obterem 

empregos mais coincidentes com as suas qualificações. 

A análise que apresentamos não pretende confirmar estas relações, mas antes identificar as 

principais semelhanças e diferenças entre os dois grupos de diplomados, de forma a sustentar 

a comparação das suas trajectórias de inserção profissional.   

Idade: média mais elevada no grupo do SA  

Os jovens do SA são, em média, mais velhos que os jovens do EP. À data da inquirição 

(2006), a média de idades dos jovens do SA era de 23,03 anos e de 22,43 no caso do EP, o 

que significa que a média de idades aquando do ingresso no curso se aproximava dos 17 anos, 

no caso dos jovens do SA e dos 16, para os jovens do EP, sendo a diferença significativa13.  

Estudos anteriores ajudam a interpretar o significado e as tendências das diferenças de idade 

com que os jovens do SA e do EP ingressam na formação. O estudo do IESE (2003) sobre o 

percurso profissional dos diplomados das Escolas Profissionais conclui que no ano lectivo de 

2000/2001, o formando-tipo das Escolas Profissionais tinha entre 15 a 19 anos e detinha 

                                           
13 t (370,960) =4,648; p <0,001. 
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habilitações escolares ao nível do 3º ciclo do ensino básico, embora uma percentagem elevada 

de jovens (superior a 43%) tenha frequentado o 10º e o 12º ano antes de ingressar no curso.  

Este elemento é indicativo do contributo do ensino para a recuperação de alunos que terão 

abandonado o ensino secundário precocemente, sem o terem concluído, e que optaram por 

esta via de ensino. 

O Estudo de Avaliação do Sistema de Aprendizagem analisa o perfil de jovens que ingressou 

nessa modalidade, ao longo da última década. Verifica-se que, ao longo da década de noventa, 

a entrada no SA passou a fazer-se significativamente mais cedo, sobretudo no nível III (em 

1992 e 2001 a proporção de formandos do nível III é a seguinte, respectivamente: dos 15 aos 

17 anos:13,9% e 32,7%; dos 18 aos 20 anos: 66,5% e 48,9%; com mais de 20 anos:19,5% e 

18,3%) (IESE/Quaternaire, 2007).  

Em síntese, os resultados mostram uma diferença evidente no perfil etário dos diplomados 

das duas modalidades, com o SA a ser procurado por jovens mais velhos e, naturalmente, 

com uma maior incidência de procura por parte de jovens que experimentaram repetições ou 

mesmo a saída da escola, nos anos anteriores. No entanto, parece existir uma tendência, em 

ambas as modalidades, para a atracção de públicos cada vez mais novos, o que configura 

uma imagem renovada destas ofertas, que assim se tendem a afirmar como uma via 

“normal” para o prosseguimento de estudos, e não tanto como uma alternativa para casos de 

insucesso escolar.       

Sexo: cursos para raparigas e cursos para rapazes   

A distribuição dos diplomados inquiridos por sexo é bastante equitativa: 53,5% dos 

diplomados do SA e 57,9% do EP são homens. No entanto, quando analisamos a distribuição 

dos jovens por áreas de estudo, as diferenças entre sexo evidenciam-se, como os gráficos 

seguintes mostram, confirmando a reduzida participação das raparigas nos cursos mais 

direccionados para a área industrial, por tradição preferidos pelos rapazes, com diferenças 

significativas tanto no caso do SA14 como do EP15. 

                                           
14 X2 (8) = 256,991; p <0,001. 
15 X2 (3) = 51,231; p <0,001. 
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Gráfico 4. As escolhas formativas dos diplomados do 
SA, por sexo 

Gráfico 5. As escolhas formativas dos 
diplomados do EP, por sexo 
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No conjunto dos diplomados, a distribuição por áreas de estudo permite destacar quatro áreas 

de maior concentração: Ciências empresariais, Informática, Engenharia e técnicas afins e 

Serviços sociais. No conjunto dos diplomados do SA, as áreas de Ciências empresariais e 

Engenharia e técnicas afins representam praticamente 60% dos diplomados inquiridos. No 

EP, a maioria dos diplomados inquiridos frequentou um curso da área de Informática (38,5%), 

Serviços sociais (26,2%) ou Ciências empresariais (21,0%). Como já tivemos oportunidade de 

referir, a constituição da amostra de diplomados do SA respeita a distribuição do universo 

pelas áreas de formação, e a amostra do EP é representativa das áreas mais procuradas pelos 

diplomados do SA. Importa, por isso, ter presente que os resultados desta investigação não 

devem ser extrapolados para o universo do ensino profissional. 

Assimetrias de condição social: o espaço privilegiado do EP 

Sobre o contexto familiar dos jovens, destaca-se a diferença, entre os dois grupos, no nível de 

habilitação dos pais16: no conjunto dos pais dos diplomados do EP, 25,8% possui um nível de 

escolaridade igual ou superior à actual escolaridade obrigatória, valor representado por 18,8% 

dos pais dos jovens do SA. O nível de escolaridade das mães é, em geral, inferior ao dos pais, 

sem diferença nos dois grupos.  

O tipo de família de origem dos jovens é semelhante nos dois grupos: a larga maioria dos 

indivíduos vivia em famílias nucleares, compostas por ambos os pais e irmão(s), quando 

existe(m) (75,6 % dos diplomados do SA e 76,6 % dos diplomados do EP). A proporção de 

                                           
16 X2 (7) = 17,095; p <0,02. 
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famílias monoparentais (compostas por pai ou mãe e irmão(s), quando existe(m)) é superior 

entre os diplomados do SA: 10,8%, face a 5,4% entre os diplomados do EP. A situação 

inverte-se no que respeita à proporção de famílias nucleares alargadas (composta pelo núcleo 

familiar e, pelo menos, por mais um elemento), sendo superior no conjunto dos diplomados 

do EP: 12,0% face a 9,5% no SA. A tabela seguinte sintetiza as variáveis de caracterização 

sociográfica dominantes dos dois grupos de diplomados. 

Tabela 3. Síntese dos traços sociográficos dominantes dos diplomados 

Indicadores Resposta dominante % SA % EP 
Idade em 2006 Idade superior à prevista no ano de conclusão do curso 80,3 69,7 
Género Masculino 53,5 57,9 
Tipo de família Nuclear 75,6 76,6 
Nível instrução do pai Ensino primário completo 60,7 52,1 
Nível instrução da mãe Ensino primário completo 55,8 50,5 

Para superar as limitações de recolha de elementos de caracterização sociográfica impostas 

pelo instrumento utilizado17, complementamos a nossa análise com alguns apontamentos de 

outras investigações. De facto, estudos anteriores confirmam a assimetria da condição social 

dos diplomados do SA e do EP. O estudo de comparação dos sub-sistemas de qualificação 

profissional de nível III, do Observatório do Emprego e Formação Profissional, concluiu que 

o Sistema de Aprendizagem, a Escola Profissional, o Ensino Tecnológico e o Ensino Técnico 

Recorrente são ofertas que exercem uma atracção selectiva sobre a população escolar, 

materializada em dois grupos: o Sistema de Aprendizagem e o Ensino Técnico Recorrente 

atraem particularmente jovens oriundos das famílias menos escolarizadas; por outro lado, na 

Escola Profissional e no Ensino Tecnológico, na maior parte dos casos, os estudantes são 

oriundos de famílias mais escolarizadas (ensino secundário ou curso médio ou superior). A 

distinção entre ofertas mantém-se quando se compara a composição social da população 

estudantil: no Sistema de Aprendizagem, mais de 60% dos jovens é filho de operários, ao 

passo que os diplomados das Escolas Profissionais são mais heterogéneos em termos de 

classe social (Alves, 2001)18.    

                                           
17 A profissão dos pais ou o rendimento médio do agregado familiar seriam elementos importantes para sustentar 
uma análise dessa natureza, com maior profundidade. 

18 Estas assimetrias tendem a acentuar-se ainda mais se compararmos com os jovens que optam pelos cursos 
gerais do ensino regular. O estudo “As Saídas do Ensino Secundário: Que expectativas?” do Ministério da 
Educação comparou um conjunto de indicadores sociográficos e de inserção de diplomados do ensino 
secundário (em 1995/96) de cursos gerais, profissionais e tecnológicos e concluiu que os alunos diplomados 
que optaram pelos cursos tecnológicos e pelos profissionais são provenientes de pais de nível socioeconómico 
mais baixo (São Pedro, 2001). 
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Saliente-se que, apesar das diferenças de escolaridade dos pais nos grupos do SA e do EP, em 

ambos os casos, a geração mais nova apostou em trajectórias escolares mais longas, 

contrariando a experiência dos seus pais.    

4.1.2. Diferenças ou semelhanças de trajectórias escolares?  

A correlação entre a situação dos diplomados antes de entrarem no curso e a modalidade 

formativa revelou-se estatisticamente significativa19. 92,3% dos diplomados do EP estava a 

estudar e apenas 4,6% estava a trabalhar antes de ingressar no curso; no SA, passa para 69,8% 

a proporção de jovens que estava a estudar antes de ingressar no curso, subindo para cerca de 

21,4% aqueles que estavam a trabalhar ou procuravam o primeiro emprego, quando decidiram 

retomar os estudos. Relativamente ao tipo de ensino/formação que frequentavam antes do 

curso, não há diferenças nos dois grupos, com a esmagadora maioria a transitar do ensino 

regular (95,7% dos diplomados do SA e 97,4% dos diplomados do EP).  

Existe relação significativa entre a situação escolar dos diplomados no ano anterior ao 

ingresso no curso e a modalidade formativa20: nesse ano, 71,0% dos diplomados do EP ficou 

aprovado, enquanto apenas 50,1% dos diplomados do SA concluiu com sucesso esse ano 

escolar e 33,3% desistiu antes de acabar o ano.  

Igualmente significativa é a diferença em relação ao número de reprovações antes do curso21, 

confirmando novamente o maior sucesso dos diplomados do EP: 48,5% dos diplomados do 

EP nunca reprovou ao longo do percurso escolar, enquanto no SA a maioria dos diplomados 

do SA reprovou pelo menos uma vez ao longo da sua trajectória escolar: 38,1% reprovou 

somente uma vez, 21,9% duas vezes e 6,7%, três ou mais vezes. O gráfico seguinte ilustra as 

diferenças de sucesso da trajectória escolar dos diplomados. 

Gráfico 6. Indicadores de trajectória escolar dos diplomados  
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19 X2 (5) = 41,853; p <0,001. 
20 X2 (2) = 30,597; p <0,001. 
21 X2 (3) = 15,516; p <0,01. 
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Em síntese, os diplomados do EP têm uma trajectória escolar, anterior ao ingresso no curso, 

melhor sucedida, face aos diplomados do SA. Regra geral, a trajectória-tipo dos diplomados 

do EP é contínua e de sucesso, ao passo que os diplomados do SA têm trajectórias escolares 

descontínuas (que intercalam com situações de procura de emprego ou experiências de 

emprego) e marcadas por reprovações. 

4.1.3. Os motivos da opção pelo curso: atitudes práticas  

Para aprofundar o conhecimento sobre os dois grupos de diplomados atendemos aos 

principais factores que determinaram a opção pela formação em causa. Para tal, realizámos 

uma análise de componentes principais (ACP)22, da qual se extraíram duas componentes: a 

componente aconselhamento, que está relacionada com a influência que os professores, 

familiares e amigos, assim como os processos de orientação vocacional, exerceram na opção 

dos jovens; e uma segunda componente, a vocação, que se prende com o gosto pela área do 

curso e pela profissão a que esse dá acesso. O quadro seguinte identifica os itens que mais 

contribuem para cada uma das componentes extraídas. 

Tabela 4. Factores subjacentes à opção pelo curso: identificação de dimensões  
(via análise de componentes principais) 

 Aconselhamento Vocação 
Aconselhamento de professores 0,817 0,110 
Aconselhamento dos amigos 0,761 -0,010 
Aconselhamento da família 0,722 0,052 
Aconselhamento da orientação profissional 0,718 0,143 
Tradição familiar ou tradição na Região 0,504 -0,159 
Vocação/interesse pessoal pelo curso 0,117 0,832 
Gosto pela profissão a que dá acesso 0,137 0,821 

Variância explicada 32,4% 23,7 % 

A vocação é, em média, a dimensão mais valorizada pelos indivíduos na tomada de decisão 

acerca do curso, com uma média de 3,26 no EP e 3,13 no SA23, como se representa no gráfico 

seguinte. 

Gráfico 7. Grau médio de importância atribuído às dimensões que influenciaram a opção pelo 
curso, por modalidade formativa 
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22 Os resultados da ACP indicam uma adequabilidade média (KMO=.689). As duas componentes extraídas 
explicam cerca de 56% da variância global, com confirmada consistência (aconselhamento, 0,762 e vocação, 
0,752). 

23 O valor mínimo é 1 e o valor máximo é 4, com a importância em sentido crescente.  
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Porém, existem diferenças significativas entre os dois grupos no que respeita ao grau de 

importância atribuído a cada uma destas dimensões24, com os diplomados do SA a 

valorizarem mais o aconselhamento e os diplomados do EP a atribuírem mais importância à 

vocação.  

Recorrendo ao mesmo tipo de análise (ACP), identificámos três componentes que combinam 

os principais motivos subjacentes à escolha do curso e que designámos de “trabalhar”, 

“estudar” e “ir andando”25. 

A componente “trabalhar” agrega a vontade de aprender uma profissão prática e devidamente 

certificada que facilite o ingresso no mercado de trabalho. Esta dimensão agrega duas 

intenções complementares, a certificação das competências profissionais e escolares, o que é 

indicativo da percepção dos indivíduos de que a certificação das aprendizagens é uma 

ferramenta importante para quem pretende ingressar no mercado de trabalho. 

A segunda componente, “estudar”, valoriza a retoma ou o prosseguimento dos estudos e a 

terceira, “ir andando” reflecte motivos pouco fundamentados em projectos futuros, sendo uma 

dimensão que tende para um posicionamento pouco reflexivo por parte dos diplomados, que 

fizeram a sua opção para seguir os amigos ou porque lhes parecia um caminho mais fácil do 

que o ensino regular. O quadro seguinte identifica os itens que mais contribuem para as três 

componentes extraídas. 

Tabela 5. Motivos subjacentes à opção pelo curso: identificação de dimensões 
(via análise de componentes principais) 

 Trabalhar Estudar Ir andando 
Arranjar emprego com maior facilidade 0,563 0,039 0,099 
Ser uma formação prática 0,683 -0,139 0,117 
Aprender uma profissão 0,751 0,026 -0,058 
Obter um diploma escolar 0,725 0,265 -0,000 
Obter um certificado de qualificação profissional 0,791 0,229 -0,022 
Retomar os estudos 0,215 0,724 0,132 
Prosseguir os estudos no ensino superior 0,055 0,762 -0,136 
Seguir os colegas mais próximos -0,041 0,127 0,713 
Ser mais fácil do que a escola regular 0,147 0,016 0,781 

Variância explicada 25,7% 16,2% 12,7% 

No conjunto das três dimensões, a vontade de “trabalhar” é o motivo que mais pesa na opção 

dos diplomados pelo curso, seguindo-se a vontade de “estudar”. O gráfico seguinte ilustra a 

                                           
24 Dimensão aconselhamento: t (852) = 2,410; p <0,02. Dimensão vocação: t (881) = -2,673; p <0,01. 
25 A ACP realizada apresenta uma adequabilidade média (KMO=0,701). As três componentes explicam cerca de 
54,6% da variância global, com consistência, respectivamente, de 0,742, 0,544 e 0,345. Nas duas últimas 
dimensões, a consistência é baixa, mas tratando-se de uma análise exploratória, optámos por manter ambas as 
referências. 
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importância média26 atribuída pelos jovens às três dimensões de motivos de opção pela 

formação.  

Gráfico 8. Grau médio de importância atribuído aos factores de motivação que influenciaram a 
opção pelo curso, por modalidade formativa 
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Apenas a dimensão “estudar” revela diferenças significativas no grau de importância atribuída 

pelos dois grupos de diplomados27, mais valorizada pelos diplomados do SA, com uma média 

de 2,75 no SA e 2,57 no EP. Esta diferença encontra certamente explicação no facto de este 

grupo apresentar maior proporção de jovens que interromperam a sua trajectória escolar, 

experimentando, antes do curso, incursões pelo mercado de trabalho e que, por isso, tendem a 

valorizar mais a retoma e o prosseguimento dos estudos. 

Em síntese, vocação e a vontade de trabalhar são as dimensões mais valorizadas pelos 

jovens do SA e do EP na opção pelos respectivos cursos.  

Estamos, assim, em condições de responder à primeira questão de investigação: O que 

aproxima e/ou diferencia os jovens do SA e do EP? 

O percurso escolar anterior ao ingresso no curso é o factor mais distintivo. O SA é procurado 

por jovens com trajectos escolares mais marcados pelo insucesso, constituindo, para jovens 

que tinham interrompido a sua trajectória escolar, uma segunda oportunidade de 

aprendizagem, que permite adquirir as competências necessárias para o desempenho de uma 

profissão. 

Além disso, os jovens do SA são, em média, um ano mais velhos que os do EP e é também no 

SA que existe maior proporção de jovens que antes de ingressar neste curso já tinha tido, pelo 

menos uma vez, uma experiência profissional. 

Os dados relativos ao nível de habilitação dos pais dos diplomados sugerem que o capital 

escolar dos diplomados do EP é superior ao dos diplomados do SA.  

                                           
26 O valor mínimo é 1 e o valor máximo é 4, com a importância em sentido crescente. 
27 t (862) = 2,560; p <0,02. 
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Por outro lado, no que respeita aos factores que aproximam os dois grupos de jovens, não se 

identificam diferenças entre o tipo de família de origem dos jovens, com a larga maioria a 

pertencer a famílias nucleares.  

A vocação dos diplomados por determinada área de formação pesa mais na sua opção 

formativa do que o aconselhamento de outros e, de uma forma geral, a possibilidade de 

ingressar no mercado de trabalho e de vir a exercer uma profissão, é o motivo que mais 

valorizam. 

4.2. A inserção profissional dos diplomados do SA e do EP 

A análise da inserção profissional dos jovens é a questão central desta investigação e como 

oportunamente referimos, os elementos recolhidos centram-se em dois momentos principais: 

a primo-inserção, i.e., o primeiro emprego, e o último emprego dos jovens, o que nos 

aproxima de uma visão de trajectória dos percursos dos jovens. 

A proporção de diplomados que após o curso nunca trabalhou, nem continuou/voltou a 

estudar é muito reduzida. Somente 18 inquiridos (16 do SA e 2 do EP) não desempenharam 

qualquer actividade formativa ou profissional, no período entre 2003 e 2006. Este grupo foi 

excluído da análise que se segue28. 

Ao final de 3 meses, o primeiro emprego… 

O tempo médio de acesso ao primeiro emprego é curto: passados três meses da conclusão da 

sua formação, 57,1% dos jovens do SA e 52,3% dos jovens do EP já estão a trabalhar.  

Se analisarmos a evolução da situação dos diplomados, face ao emprego, no primeiro ano 

após a conclusão do curso e três anos após a conclusão do curso, obtemos uma tendência 

crescente da proporção de jovens que acede a um emprego. O gráfico seguinte ilustra esta 

evolução, em cinco momentos temporais distintos. 

                                           
28 A reduzida dimensão deste grupo não justifica a sua caracterização exaustiva, tendo-se optado por não 
contemplar estes inquiridos na análise relativa à inserção profissional dos diplomados de forma a não subverter 
a análise (a maior parte das questões específicas de caracterização da inserção profissional não se adequam à 
sua situação, naquelas em que poderiam ter respondido, todos os itens de resposta que mais reflectem 
dificuldades na inserção seriam valorizados, p.e., tempo para encontrar emprego, com todas as respostas deste 
grupo a recaírem sobre a opção de resposta “mais de 1 ano após o curso”). 
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Gráfico 9. Diplomados empregados, ao longo do tempo 
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Como se verifica através do gráfico, três meses após a conclusão da formação, mais de 

metade dos diplomados do SA está empregado. Nos seis meses após o curso, a evolução é 

também crescente, ainda que menos acentuada, com 62,4% a trabalhar (a grande maioria, 

60,4%, por conta de outrem), fixando-se em 25,4% a percentagem daqueles que continuam 

desempregados. Por fim, no primeiro ano após a conclusão do curso, um em cada sete 

diplomados do SA está desempregado, com a grande maioria a manter a sua condição de 

empregado (62,3%). Simultaneamente, cerca de 7,8% optou por conciliar o trabalho com o 

prosseguimento de estudos e 8% estava a estudar.  

No grupo do EP, a evolução é semelhante, ainda que apresente ligeiras diferenças. No 

primeiro mês após o curso, a proporção de trabalhadores é inferior à registada no SA, 37,7% 

(face a 43,7% no SA). Mas, entre um mês após a conclusão da formação e os três meses 

seguintes, a tendência de evolução é exactamente a mesma da que se regista no SA: 52,3% 

dos diplomados encontra-se a trabalhar e 31,5% está desempregado. 

Neste grupo, a velocidade de crescimento da taxa de empregados mantém o mesmo ritmo 

entre os três e os seis meses após o curso. Neste período, o número de desempregados diminui 

para 18,9% e 68,5% encontra-se empregado (dos quais, 66,9% por conta de outrem), 5,5% 

está a estudar e 3,9% concilia o trabalho com o estudo. Com um ano passado após a 

conclusão do curso profissional, 14,4% dos diplomados continua desempregado (valor 

proporcionalmente equivalente ao registado no SA), 62,7% trabalha, 11,9% está a trabalhar e 

a estudar, simultaneamente, e 7,6% optou por estudar.  

Cerca de três anos após a conclusão da formação, a proporção de jovens empregados é muito 

próxima nos dois grupos: 71,7% no SA e 71,3% no EP, assim como a proporção daqueles que 

estão desempregados, 15,9% no SA e 17,7% no EP. 

Em síntese, mais de metade dos diplomados do EP e do SA estava empregado nos três meses 

seguintes à conclusão do curso. Três anos depois de terminada a formação, a proporção de 

% 
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empregados cifra-se em torno dos 70%, dos quais a esmagadora maioria é trabalhador por 

conta de outrem.  

Hoje estou empregado, amanhã…  

Apesar de um acesso rápido ao mercado de trabalho, já que mais de metade dos jovens do SA 

e do EP encontra o primeiro emprego em menos de três meses, confirma-se a natureza 

oscilante das trajectórias de inserção profissional, entre períodos de emprego e desemprego, 

tanto num grupo como noutro. 

Pedimos a todos os diplomados que somassem o total de períodos em que tinham estado 

desempregados e verificámos que entre a conclusão do curso e os três anos seguintes, os 

diplomados experimentaram situações de desemprego cuja duração rondou, em média, os seis 

meses, com uma distribuição mais variável no EP.  

Com base no tempo de vivência do desemprego, estabelecemos três perfis que retratam as 

variações de estabilidade da situação profissional dos jovens nos três anos seguintes à 

conclusão do curso, como apresentamos na seguinte tabela.   

Tabela 6. Perfis de estabilidade da situação profissional nos três anos seguintes à conclusão da 
formação 

 % SA % EP 
Acesso directo ao emprego e sem interrupções 46,0 43,5 
Vivência de desemprego com duração inferior a 1 ano 31,0 36,3 
Vivência de desemprego por um período superior a 1 ano 23,1 20,2 
Total 100,0 100,0 

Em síntese, em ambos os grupos, quase metade dos jovens não passa por situações de 

desemprego, nos três anos seguintes à conclusão do curso. Não obstante, numa proporção 

significativa de casos, o desemprego incorpora-se nas trajectórias de empregabilidade dos 

jovens e em mais de 20% dos casos, soma um período de duração superior a um ano. 

… Amanhã… talvez continue a estudar 

No conjunto de jovens que já trabalhou após o curso, 16,6% dos diplomados do SA e 21,0% 

dos diplomados do EP concilia essa situação com o estudo, na grande maioria dos casos, 

ingressando no ensino superior (45,3% do SA e 51,2% do EP), sem diferenças significativas 

entre os dois grupos. A maioria daqueles que dão continuidade aos estudos fá-lo porque tem 

interesse em obter uma qualificação superior (41,7% no SA e 59,5% no EP). Apenas metade 

desses jovens (49,3% no SA e 54,5% no EP) já planeava prosseguir estudos aquando do 
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ingresso no curso. No conjunto de razões apontadas para continuar a estudar, são poucos os 

que recorrem à formação como forma de obter um posicionamento mais favorável no 

mercado de trabalho (12,0% no grupo do SA e 8,1% no grupo do EP). 

Em síntese, a opção dos jovens pelo prosseguimento de estudos não é influenciada pela 

modalidade formativa que frequentam. Cerca de metade daqueles que continuaram ou 

voltaram a estudar não tinha essa intenção quando ingressou no curso.  

O primeiro emprego: a importância dos contactos familiares e a escolha do sector de actividade 

É sobretudo por intermédio das suas relação pessoais ou familiares que os jovens acedem ao 

primeiro emprego (44,1% dos diplomados do EP e 36,4% do grupo do SA), seguindo-se a 

eficácia dos contactos estabelecidos com a empresa onde realizaram formação prática, durante 

o curso (17,0% no SA e 16,4% no EP).  

Os contactos pessoais/familiares como factor de regulação do acesso ao emprego é 

confirmado noutras investigações. O estudo “As Saídas do Ensino Secundário: Que 

expectativas?”, do Ministério da Educação, que comparou indicadores de inserção 

profissional de diplomados do ensino secundário em 1995/96, de cursos gerais, profissionais e 

tecnológicos, conclui que “são os conhecimentos pessoais que regem a obtenção do primeiro 

emprego e não as leis da oferta e da procura” (São Pedro, 2001, p.26).     

Ainda que as dificuldades para aceder ao mercado de trabalho não atinjam todos de igual 

forma, uns e outros associam as dificuldades que sentiram, sobretudo, à contracção do 

mercado face à criação e renovação de emprego. Porém, as respostas dos jovens revelam 

também situações de recusa a propostas de emprego: 12,9% do total de diplomados recusou 

uma (ou mais) oferta de emprego porque a remuneração proposta era baixa, porque as tarefas 

eram pouco aliciantes, porque o local de trabalho era distante da zona onde residem, ou por 

motivos pessoais.     

Analisemos, em seguida, as profissões exercidas pelos diplomados no primeiro emprego. 

O ingresso no mercado de trabalho faz-se, sobretudo, em profissões do comércio, restauração 

ou serviços (43,0% dos diplomados do EP e 24,2% dos diplomados do SA) e em profissões 

dos serviços administrativos, contabilidade, banca e seguros (14,5% dos diplomados do EP e 

19,8% do total de diplomados do SA). 

Do lado dos diplomados do SA, o exercício de actividade no sector da indústria é a grande 

diferença face aos diplomados do EP. Atendendo ao ramo de actividade da empresa onde 
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desenvolvem actividade, é evidente a preferência dos jovens do SA pela actividade nas 

indústrias transformadoras (20% no 1.º emprego e 19,4% no último emprego; face a 12,1% 

dos jovens do EP no 1.º emprego e 9,9% no último emprego) 29.  

Em síntese, os contactos familiares são o meio mais eficaz para a obtenção do 1.º emprego 

dos diplomados do SA e do EP e é no sector dos serviços que a maioria fica empregada. 

A mesma profissão entre o primeiro e o último emprego, apesar da rotatividade 

Do primeiro para o último emprego, não se verificam mudanças acentuadas nas profissões 

exercidas. Em qualquer dos grupos, registam-se somente ligeiras flutuações de profissão, que 

representamos esquematicamente. 

Tabela 7. Mudanças de profissão dos diplomados entre o primeiro e o último emprego 

 Sistema de Aprendizagem Ensino Profissional 

Ajudantes/aprendizes de áreas técnicas.  Empregados do comércio, restauração, serviços e 
vendedores. 

 

Empregados dos serviços administrativos, 
contabilidade, banca e seguros. 

 Empregados dos serviços administrativos, 
contabilidade, banca e seguros. 

 

Operário(a) fabril.  Técnicos especialistas em serviços de apoio à 
actividade económica.  

 

Técnicos dos serviços (turismo, agente de 
viagens, gestão postal, militar/GNR, apoio 
domiciliário). 

 Técnicos dos serviços (turismo, agente de 
viagens, gestão postal, militar/GNR, apoio 
domiciliário). 

 

Nota: O sentido das setas representa o aumento ou redução proporcional de jovens nas profissões indicadas. 

Naturalmente, tratando-se de diplomados com uma qualificação de nível III, equivalente ao 

nível secundário de escolaridade, a correspondência das profissões identificadas pelos 

diplomados com a Classificação Nacional de Profissões (CNP) põe em evidência a 

supremacia dos Técnicos Profissionais de nível intermédio, do Pessoal dos serviços e 

vendedores e ainda dos Operários, artífices e trabalhadores similares.  

A tendência para manter a profissão não é sinónimo de manter o emprego, verificando-se 

níveis significativos de rotatividade no emprego que, como já vimos, alternam com 

passagens, mais ou menos longas, pelo desemprego. 

A rotatividade do emprego é superior entre os diplomados do EP30: em três anos, 39,2% teve 

apenas um emprego, 34,3% experimentou dois empregos e 17,7% teve três empregos, ao 

passo que no SA mais de metade dos diplomados teve somente um emprego (53,1%).  

                                           
29 Primeiro emprego: X2 (13) = 49,661; p <0,001. Último emprego: X2 (13) = 45, 032; p <0,001. 
30 X2 (3) = 11,652; p <0,001. 
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Sobre a problemática da mobilidade intrageracional, Nicole-Drancourt (1999) considera que a 

mobilidade da mão-de-obra é atravessada por uma dupla dinâmica: estratégica, quando 

reflecte a vontade individual de mudança, ou resultante das transformações do mercado, i.e. 

quando decorrente da estratégia de recursos humanos das empresas.  

Não conseguimos identificar, com rigor, os motivos subjacentes à mudança de emprego, mas 

no grupo do SA identificámos evidências de relação entre situações profissionais menos 

atractivas e a mudança de emprego. No caso dos jovens do SA, o grupo de jovens que no 

primeiro emprego recebia menos de 400€ é aquele que muda de emprego com mais 

frequência31. No entanto, não podemos afirmar, com certeza, que se trate de uma mudança 

estratégica, da vontade do próprio indivíduo, que não estando satisfeito com a sua situação 

profissional, continua a sua busca por uma ocupação mais coincidente com as suas aspirações.  

Sabemos que no grupo do EP os jovens com salários mais baixos não mudam mais vezes de 

emprego do que os jovens com melhores salários; nem o facto de a profissão não se adequar à 

sua área de formação, é factor explicativo da mudança de emprego. 

Entre o primeiro e o último emprego, regista-se a tendência para trabalhar em entidades de 

maior dimensão (cresce a proporção de jovens que trabalham em empresas com mais de 50 

trabalhadores), casos que parecem reportar, sobretudo, a estabelecimentos de ensino, de saúde 

e outros serviços uma vez que os ramos de actividade da educação, da saúde e dos serviços 

colectivos, sociais e pessoais passam a absorver mais diplomados no último emprego.  

Um olhar pelo tipo de empregos obtidos…diferenças pouco marcantes entre os grupos 

A apreciação da qualidade do emprego obtido pelos diplomados foca-se, sobretudo, no tipo de 

vínculo contratual obtido pelos diplomados e no valor da remuneração auferida. Uma vez que 

estamos a comparar dois grupos de jovens que optaram por um curso que os preparou para o 

desempenho de uma actividade profissional, entramos também em linha de conta com a 

representação dos jovens acerca da relação entre o emprego obtido e a formação que 

realizaram.  

Logo no primeiro emprego, 34,0% dos diplomados do SA e 29,4% dos diplomados do EP 

possui um contrato de trabalho sem termo, proporção que cresce no último emprego, para 

51,1% dos diplomados do SA e 42,9% dos do EP. Os que não estão efectivos têm um contrato 

                                           
31 X2 (4) = 18,691; p <0,01. 
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com termo: mais de 40% dos diplomados do SA (49,2% no primeiro emprego e 40% no 

último emprego) e de 50% entre os diplomados do EP32.  

Enquanto que no primeiro emprego as condições são muito semelhantes nos dois grupos, no 

último emprego, a proporção de trabalhadores efectivos é significativamente superior no 

conjunto dos diplomados do SA, ao passo que no EP a maioria dos diplomados tem um 

contrato a prazo33. 

A estabilidade no emprego e a qualificação profissional não são sinónimos de empregos bem 

pagos, bem pelo contrário: em cada dois jovens, diplomados com o ensino secundário e com 

qualificação específica para o desempenho de uma profissão, um deles aufere até 400€ e o 

outro, entre 400 a 800€, no primeiro emprego.  

Resta um indicador positivo: a maioria dos jovens tende a aumentar de escalão de rendimento 

entre o primeiro e o último emprego, mas aqueles que passam a receber acima dos 800€ são 

uma minoria (10,3% no SA e 11,8% no EP, no último emprego).  

No que se refere à ligação entre a formação e a actividade profissional desempenhada, o 

grupo dos diplomados do SA destaca-se como aquele que aprecia mais positivamente essa 

relação: 65,1% dos diplomados do SA considera que exerceu uma profissão relacionada com 

o seu curso, opinião coincidente com 58,1% dos jovens do EP34. Aqueles que ainda não 

tiveram essa oportunidade, justificam essa situação pela falta de emprego na área do curso que 

frequentaram, encontrando-se essa explicação mais difundida entre os jovens do SA35. Para os 

jovens do EP, ganha peso outro tipo de razões relacionadas com a oferta disponível, 

designadamente, os salários baixos praticados nos empregos da área de formação (razão 

apontada por 11,1% dos jovens do EP) e a distância em relação à zona onde residem (para 

13,9% dos jovens). 

A tabela seguinte sistematiza os indicadores que mais diferenciam os dois grupos, em termos 

do emprego obtido.      

                                           
32 Para o EP, é possível comparar estes dados com a tendência registada em anos anteriores, não se evidenciando 
diferenças significativas: dos diplomados do EP que terminaram a sua formação em 1995/96, um ano após a 
conclusão da sua formação, 21% dos rapazes e 19% das raparigas possuía um contrato sem termo e 58% dos 
homens e 61% das mulheres, um contrato com termo (São Pedro, 2001). 

33 X2 (4) = 10,138; p <0,04. 
34 A diferença de opinião entre os dois grupos não é estatisticamente significativa.  
35X2 (5) = 11,663; p <0,05. 
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Tabela 8. Indicadores distintivos das características do emprego obtido nos dois grupos de 
diplomados 

 Indicadores  Resposta dominante % SA % EP 

Primo-
inserção 

N.º de empregos em 3 anos Apenas um emprego 53,1 39,2 

Ramo de actividade económica  
Indústria transformadora 20,3  
Alojamento e restauração  22,5 

Último 
emprego 

Ramo de actividade económica 
Indústria transformadora 19,4  
Alojamento e restauração  17,4 

Contrato de trabalho Sem termo 51,1  
Com termo  52,0 

Não obstante as características que diferenciam o emprego obtido pelos jovens do SA e do 

EP, quando questionados acerca do grau de satisfação com a sua situação profissional, não há 

diferenças significativas entre os grupos, sendo ambos bastante moderados na satisfação que 

atribuem à sua situação profissional (a satisfação dos jovens do SA atinge, em média, 2,87, e 

2,76 nos jovens do EP, numa escala crescente de 1 a 5). 

Em síntese, os diplomados do EP mudam mais frequentemente de emprego e três anos após o 

curso, mais de metade possui um contrato de trabalho com termo. A estabilidade do contrato 

profissional é maior no grupo do SA, que encontra o seu emprego sobretudo na Indústria 

Transformadora e no Comércio e serviços de reparação. Os jovens do EP também são 

absorvidos pelo Comércio e serviços de reparação e, igualmente, pelo sector do Alojamento e 

Restauração, principalmente no primeiro emprego. A satisfação global dos diplomados em 

relação à sua situação profissional é moderada. 

Perfis de inserção profissional – o recurso à análise multivariada de dados 

Analisámos um conjunto de indicadores que nos permitiram sinalizar diferenças e 

semelhanças nas trajectórias de inserção profissional dos dois grupos de jovens, concentrados 

em dois momentos principais: o primeiro e o último emprego. A análise que se segue 

apresenta os elementos de caracterização da inserção profissional, numa visão mais 

integradora, destacando as grandes tendências na forma como os jovens acedem ao primeiro 

emprego e na sua situação profissional três anos após concluírem a formação. Ao submeter os 

dados dos questionários a uma análise de correspondências múltiplas (ACM) foi possível 

identificar indivíduos que partilham o mesmo tipo de atributos e, assim, delinear perfis tipo, 

que podem ser comparados.  
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Os gráficos seguintes representam as interdependências das variáveis de primo-inserção dos 

jovens do SA e do EP, respectivamente36.  

Gráfico 10. Primo-inserção do grupo SA 
 (via análise de correspondências múltiplas) 

                                           
36 Foram cruzadas as seguintes variáveis activas: tempo que levou a arranjar emprego, meio para encontrar 
emprego, dimensão da empresa, vínculo contratual e remuneração no 1.º emprego. 
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Gráfico 11. Primo-inserção do grupo EP 
(via análise de correspondências múltiplas) 

Esta análise revela-nos a existência de três perfis principais:  

(i) acesso difícil ao emprego; 

(ii) acesso rápido ao emprego e  

(iii) acesso ao emprego melhor remunerado. 

No conjunto dos perfis-tipo da primo inserção, tornam-se evidentes as semelhanças entre os 

dois grupos de diplomados, conforme interpretamos na tabela seguinte. 
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Tabela 9. Perfis de primo-inserção dos diplomados 

  Sistema de Aprendizagem Ensino Profissional 

Acesso 
difícil ao 
emprego 

… 

Lento 

Concentram-se, neste perfil, os 
diplomados que estiveram mais 
tempo à espera de emprego. Foi, 
sobretudo, através de contactos 
pessoais e familiares ou respondendo 
a anúncios que o encontraram. Na 
sua maioria, são diplomados da área 
da Agricultura, Silvicultura e Pescas 
ou Informática e começaram a 
trabalhar como prestadores de 
serviços. 

São sobretudo raparigas, formadas 
em Ciências Empresarias.  
Estiveram mais de 4 meses à procura 
do 1.º emprego e ficaram 
empregadas em empresas de pequena 
dimensão. 

e 
precário 

São sobretudo raparigas, formadas 
em Ciências Empresarias ou 
Serviços Pessoais. Começaram a 
trabalhar em empresas pequenas, 
com menos de 9 trabalhadores, e a 
receber menos de 400 €. 
Conseguiram emprego através da 
inscrição no Centro de Emprego. 

São sobretudo diplomados da área de 
Informática e começaram a trabalhar 
como prestadores de serviços, ou 
através de um contrato de estágio. 
Conseguiram o 1.º emprego através 
de conhecimentos pessoais ou 
familiares, respondendo a anúncios 
ou através do Centro de Emprego, 
em empresas muito pequenas ou 
grandes empresas e recebiam menos 
de 400 €. 

Acesso rápido ao 
emprego 

Esperaram, no máximo, 1 mês até 
começar a trabalhar, sobretudo, 
porque continuaram a trabalhar na 
empresa onde fizeram formação 
prática ou foram directamente 
contactados pela empresa que os 
empregou, sobretudo pequenas e 
médias empresas (10 a 49 
trabalhadores). 
Possuíam um contrato sem termo ou 
um contrato de estágio 
(provavelmente estágio profissional) 
e são diplomados na área da 
Indústria Transformadora ou Artes. 

… rápido e melhor remunerado… 

Sobretudo rapazes, diplomados na 
área da Engenharia ou Serviços 
pessoais. 
Esperaram, no máximo, 1 mês até 
começar a trabalhar, porque 
continuaram a trabalhar na empresa 
onde fizeram formação prática ou 
foram contactados directamente pela 
empresa que os contratou. 
Ficaram empregados em empresas 
pequenas ou de média dimensão, 
com um contrato de trabalho, com 
termo ou sem termo, e auferiam os 
salários mais elevados (401 a 
800€37).  

Acesso ao emprego 
melhor remunerado 

No primeiro emprego, começaram a 
trabalhar em médias e grandes 
empresas, obtiveram um contrato 
com termo e auferiam os salários 
mais elevados (401 a 800€ ou mais 
de 800€).   
São sobretudo rapazes diplomados 
em Engenharia, Arquitectura e 
Construção. 

                                           
37 Apenas três jovens do EP auferiam mais de 800€ no 1.º emprego, pelo que omitimos essa categoria da análise 
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Os gráficos seguintes representam as interdependências das variáveis relativas ao último 

emprego dos jovens do SA e do EP, respectivamente38.  

Gráfico 12. Percursos de inserção profissional do grupo SA 

(via análise de correspondências múltiplas) 

 

                                           
38 Foram cruzadas as seguintes variáveis activas: n.º de empregos após o curso, dimensão da empresa, vínculo 
contratual e remuneração no último emprego e satisfação em relação ao emprego obtido. 
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Gráfico 13. Percursos de inserção profissional do grupo EP 
(via análise de correspondências múltiplas) 

 

Inspirando-nos na tipologia de Grelet, Pottier e Viney, citada por Alves (2007), definimos três 

percursos tipo de inserção profissional dos diplomados, com base nas interdependências das 

variáveis relativas ao último emprego dos jovens (três anos após a formação):  

(i) percurso de precariedade; 

(ii) percurso de estabilidade e 

(iii) percurso ascendente.  

Novamente, no conjunto dos perfis do último emprego dos diplomados, predominam as 

semelhanças. Não obstante, chamamos a atenção para a diferença ao nível da rotatividade de 

emprego que, no caso do SA, surge associada ao percurso de precariedade e, no grupo EP, é 

mais frequente nos jovens com percursos de inserção profissional ascendentes. 
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Tabela 10. Perfis de inserção profissional dos diplomados 

 Sistema de Aprendizagem Ensino Profissional 

Percurso de 
precariedade 

Desde que finalizaram o curso já 
tiveram, pelo menos, 3 empregos. 
Possuem um contrato de estágio ou 
trabalham em regime de prestação de 
serviços.  
Trabalham em empresas pequenas e 
auferem um salário inferior a 400 €. 
São sobretudo raparigas, diplomadas da 
área dos Serviços Pessoais ou de 
Agricultura, Silvicultura e Pescas e 
sentem-se insatisfeitas com a sua 
situação profissional. 

São sobretudo raparigas, diplomadas na 
área das Ciências Empresariais e 
sentem-se insatisfeitas com a sua 
situação profissional. 
Recebem salários inferiores a 400 € 
mensais39. 

Percurso de 
estabilidade 

Só tiveram um emprego nos três anos 
seguintes à conclusão do curso e 
sentem-se satisfeitos com a sua situação 
profissional. 
Trabalham em empresas de média 
dimensão, possuem um contrato de 
trabalho sem termo e auferem salários 
médios, entre 401 a 800 €. 

São sobretudo diplomados da área de 
Engenharia e Serviços Pessoais e, regra 
geral, estão satisfeitos com a sua 
situação profissional. 
Desde que terminaram o curso tiveram 1 
ou 2 empregos e atingiram a 
estabilidade de um contrato de trabalho 
sem termo. Auferem salários médios, 
entre 401 a 800 €. 

Percurso 
ascendente 

São sobretudo rapazes, diplomados em 
Engenharia e técnicas afins, Informática 
ou na área da Indústria transformadora. 
Trabalham em grandes empresas, 
possuem um contrato com termo e 
auferem os salários mais elevados, 
superiores a 801€. 

São sobretudo rapazes, diplomados em 
Informática. 
Em 3 anos, passaram, pelo menos, por 3 
empregos e recebem os salários mais 
elevados. 
Trabalham em médias ou grandes 
empresas, possuem um contrato com 
termo e sentem-se satisfeitos com a sua 
situação profissional. 

 

                                           
39 Apenas 3 jovens do EP possuíam um contrato de estágio no último emprego, pelo que apesar dessa categoria 
constar deste perfil, optámos por não a referir na interpretação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1. Abreviando a resposta às questões de investigação 

Verificámos que as duas modalidades formativas atraem jovens com diferentes níveis de 

sucesso escolar e que combinam, de forma distinta, a frequência da escola e do mercado de 

trabalho, com os diplomados do SA a caracterizarem-se por um percurso escolar menos 

contínuo e com mais reprovações.  

Também no que respeita à sua condição social, existem assimetrias, com o SA a atrair 

particularmente jovens de famílias menos escolarizadas. 

Por outro lado, naquilo que mais aproxima os dois grupos de jovens, destacam-se as 

motivações que determinaram a escolha do curso: a vocação e a vontade de ingressar no 

mercado de trabalho, são as forças motrizes da decisão dos jovens, a par da tendência para o 

ingresso no curso de jovens cada vez mais cedo.      

Evidenciadas as diferenças e semelhanças dos dois grupos de diplomados, em termos de 

caracterização sociográfica e trajectória escolar, procurámos pontos em comum e diversidades 

nas suas trajectórias de inserção profissional. 

O acesso ao primeiro emprego tem características semelhantes nos dois grupos: mais de 

metade dos jovens espera menos de três meses pelo primeiro emprego, que é conseguido, 

sobretudo, por influência dos contactos pessoais e familiares. No entanto, para praticamente 

metade dos diplomados, a permanência no emprego não é contínua, mas atravessada por 

situações de desemprego, ainda que, sobretudo, de curta duração.   

O sector dos serviços é o principal destino dos jovens do EP, com os jovens do SA a estarem 

mais distribuídos por outros ramos de actividade, nomeadamente a indústria.    

A mudança de profissão é pouco frequente, mas existe rotatividade no emprego, mais 

acentuada no EP. Os dados revelam diferentes tipos de mobilidade profissional dos dois 

grupos de diplomados e sugerem que, no caso do SA, ela surge associada à precariedade das 

condições profissionais. As trajectórias de inserção profissional traçadas a partir da análise de 

correspondências múltiplas elucidam particularmente bem esta diferença: enquanto que no 

SA, a maioria dos jovens que mudou com frequência de emprego viveu percursos de 

precariedade, no caso dos jovens do EP, a rotatividade é mais frequente no grupo de jovens 

com percursos profissionais ascendentes.  
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Porém, esta evidência é insuficiente para concluir acerca da natureza voluntária ou 

involuntária da mudança de emprego, ou da sua natureza estratégica, segundo a concepção de 

Nicole-Drancourt (1992). 

Quanto às condições do emprego obtido pelos jovens, verificamos uma tendência para a 

estabilidade, marcada por uma proporção significativa de jovens que logo no primeiro 

emprego obtém um contrato de trabalho sem termo, e para baixas remunerações (apesar de, 

entre o primeiro e o último emprego, a maioria dos jovens subir o seu nível de rendimentos, 

fruto de reconhecimento da experiência profissional). 

Assim sendo, não obstante pequenas diferenças identificadas na inserção profissional dos 

jovens do SA e do EP, de uma forma geral, estamos perante dois grupos pouco distintos. A 

diversidade de perfis de inserção existe, mas a modalidade de formação não é um factor 

determinante dessa diversidade, ressaltando a importância de outros factores, como a área do 

curso ou a forma como os jovens encontraram emprego. 

Concluímos esta síntese fazendo referência às trajectórias tipo de acesso ao emprego 

identificadas com recurso a análise de correspondências múltiplas. A identificação de perfis-

tipo, com base na aproximação entre as respostas dos indivíduos, ajudou-nos a descodificar a 

complexidade dos percursos de inserção profissional.     

Em ambos os grupos de diplomados, o acesso ao primeiro emprego revela três tipos 

distintivos de percurso: (i) acesso difícil ao emprego, com longos períodos de tempo até 

encontrar o primeiro emprego e a passagem por empregos pouco atractivos, com 

remunerações baixas e sem contrato de trabalho, conseguidos através de contactos de 

familiares; (ii) acesso rápido ao emprego, garantido, sobretudo, pela contratação por parte da 

empresa onde os diplomados fizeram a formação prática e (iii) acesso ao emprego melhor 

remunerado, cujos traços distintivos são a celebração de um contrato de trabalho e salários 

mais elevados. 

Atendendo à situação dos diplomados três anos após a conclusão do curso, obtemos uma 

visão mais completa do seu percurso profissional nesse período. A abordagem tipológica 

permite-nos caracterizar três tendências de percurso de inserção profissional: (i) percurso de 

precariedade, onde se inserem os jovens com salários baixos e contratos de estágio ou 

prestação de serviços, que se sentem insatisfeitos com a sua situação profissional; (ii) 

percurso de estabilidade, representado pelos diplomados que recebem salários médios e 

beneficiam da estabilidade de um contrato sem termo e, por último, (iii) percurso ascendente, 



Inserção profissional de jovens: comparação de percursos de inserção 

 

43 
 

assim designado por corresponder a diplomados que apesar de não estarem efectivos, recebem 

os salários mais elevados e se revelam satisfeitos com a sua situação profissional. 

5.2. Parar para reflectir 

A escolha da temática da inserção profissional dos jovens não foi, de todo, inocente. Vejo e 

sinto, no dia a dia, as expectativas (quase) perdidas de quem não encontra o que procura e de 

quem insiste em encontrar melhor. 

Tomada a decisão de avançar com um projecto de investigação, decidi focar a minha atenção 

em dois grandes movimentos de mudança da sociedade contemporânea. Por um lado, o apelo 

cada vez mais evidente de investimento na educação, que transfere para os indivíduos a 

responsabilidade pela “aprendizagem ao longo da vida”, sob pena de ficarem excluídos da 

esfera do trabalho e, em contra-senso, um mercado em transformação que se rege por novas 

formas de organização do trabalho, que já não oferece garantias de estabilidade a quem entra 

e que polariza os trabalhadores, entre analistas simbólicos e trabalhadores genéricos (Reich, 

1996; Castells, 2002; Atkinson, 2005; Azevedo, 2007).  

A primeira grande conclusão que retiro deste trabalho é a de que o fenómeno da inserção 

profissional dos jovens afigura-se tão relevante, quanto complexo.   

De facto, não conseguimos apreender toda a sua complexidade, sem atender às condições 

biográficas dos jovens, naquilo que são as suas características sociográficas (sexo, idade, 

origem social) e os seus atributos sócio-educativos (área de formação, sucesso da trajectória 

académica), e ao contexto estrutural em que este se insere, designadamente o contexto macro-

económico em que a inserção ocorre e os modos de funcionamento do mercado de trabalho.    

Como em muitos dos estudos sobre a inserção profissional dos jovens, a análise realizada 

inscreveu-se, sobretudo, nas condições de acesso ao emprego e no tipo de emprego a que os 

jovens acederam. Com a recolha de elementos relativos a um período de três anos, foi 

possível interpretar os trajectos de inserção profissional, e confirmar que as tendências 

observadas nos primeiros meses de inserção nem sempre se mantêm a médio prazo.  

A abordagem comparativa levada a cabo, para além de constituir um elemento inovador nos 

estudos de inserção desenvolvidos em Portugal, permitiu desvendar os elementos 

caracterizadores da inserção profissional de dois grupos de diplomados, materializados na 

passagem por vários empregos e por transições entre períodos de desemprego, e na 

diversidade de percursos, marcados por diferentes ritmos de acesso ao emprego, diferentes 
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condições de estabilidade e diferenças na satisfação com que os jovens apreciam o seu 

trajecto.     

Confirmamos o que Rose (1998) constatou, que o período de inserção profissional dos jovens 

se dilata num tempo em que estes vão assumindo diversos estatutos: formandos, estagiários, 

empregados, desempregados.  

5.3. Pistas para o futuro 

Delimitadas que estão as principais conclusões desta investigação, emergem novas pistas de 

investigação, reflexões teórico-metodológicas, enfim, mais reticências, que pontos finais. 

A análise do trajecto escolar dos jovens assumiu-se, desde cedo, como uma variável a 

considerar. No entanto, nesta investigação, reportámo-nos somente à experiência escolar 

anterior à entrada do curso, caracterizada pelo número de vezes que os jovens repetiram o ano 

lectivo, e pela situação em que se encontravam no último ano escolar antes de ingressarem na 

formação. Deixámos de lado a apreciação do percurso dos jovens durante os três anos da 

formação, designadamente a classificação com que terminaram a formação. Seria interessante 

explorar a influência da qualidade das aprendizagens desenvolvidas na inserção profissional 

dos jovens, até porque as duas modalidades de formação têm diferenças curriculares 

significativas, sendo a mais relevante a diferença da carga horária da formação em contexto 

de trabalho, a qual é bastante superior no SA, embora esta não pareça ter grande influência 

sobre os percursos de inserção. 

Outro aspecto que queremos destacar prende-se com a constatação da influência dos 

familiares no acesso ao emprego dos jovens. Parece-nos que este factor pode ocultar 

dificuldades de acesso a um emprego coincidente com as qualificações dos jovens, pelo que o 

estudo das estratégias das famílias na procura de emprego dos jovens se afigura um campo 

profícuo para futuras investigações.  

Outra abordagem interessante passaria por complementar a análise da inserção profissional 

dos jovens com um enquadramento mais lato das mudanças que ocorrem nas suas vidas, 

designadamente ao nível familiar, dado que a esfera pessoal é muitas vezes responsável por 

influenciar as opções profissionais dos indivíduos.  

Destacamos, ainda, a temática da mobilidade profissional como um campo produtivo para 

futuras investigações. Esta investigação sugere a existência de diferentes tipos de mobilidade 

intergeracional, ainda que não tenha sido possível avançar explicações para essa diferença. 
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Constatar a rotatividade do emprego, por si só, pouco nos diz sobre a natureza estratégica ou 

imposta dessa mudança e, parece-nos, uma vez mais, que este tipo de análise pode beneficiar 

da complementaridade metodológica do estudo da biografia dos indivíduos.    

Este tipo de reflexão faz-nos considerar a mais valia de completar este tipo de investigação 

com metodologias qualitativas, as únicas capazes de apreender as relações que se estabelecem 

entre os vários actores envolvidos no fenómeno da inserção profissional e os motivos 

subjacentes às suas acções. Sendo o período de inserção profissional também um período de 

construção de identidades, consideramos a abordagem qualitativa, designadamente através do 

método biográfico, uma ferramenta imprescindível para compreender a complexidade deste 

período da vida, do ponto de vista de quem nele participa mais directamente.  

Num artigo de revisão sobre os conceitos, a investigação e o debate político em torno da 

transição escola-trabalho, Raffe (2003) refere as conclusões de um grupo de investigadores 

europeus: a definição de políticas baseadas em padrões de inserção profissional, que ignorem 

a diversidade e a “des-estandardização” dos percursos de transição, podem levar à exclusão 

social. Com esta nota sobre a pertinência da investigação do fenómeno da inserção 

profissional, finalizo.  
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7. ANEXO METODOLÓGICO 

Deste documento faz parte integrante um conjunto de cinco Anexos, organizados na seguinte 

sequência: 

§ Anexo1. Nota sobre o potencial comparativo entre o SA e o EP 

§ Anexo. 2. Nota técnica sobre o processo de recolha de dados 

§ Anexo 3. Matriz do modelo de análise 

§ Anexo 4. Resultados dos Inquéritos (em CD) 

§ Anexo 5. Formulários de Inquéritos (em CD) 
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Anexo 1. Nota sobre o potencial comparativo entre o SA e o EP 

As modalidades formativas existentes em Portugal não se distinguem pelas áreas de formação 

que oferecem ou pela distribuição territorial da oferta40. No entanto, no que respeita ao 

modelo de organização pedagógico, as duas modalidades em estudo apresentam um conjunto 

de diferenças que justificam a opção para efeitos de comparação neste trabalho, 

nomeadamente no que respeita a:    

 Público-alvo: o Ensino Profissional destina-se a jovens que tenham concluído a 

escolaridade obrigatória (com uma oferta residual destinada a jovens com escolaridade 

inferior); no Sistema de Aprendizagem o público abrangido é mais diversificado, já 

que prevê a realização de diferentes percursos formativos, com os requisitos de 

entrada a variar consoante os mesmos. A formação em alternância afirma-se como 

uma oferta de segunda oportunidade, permitindo dar continuidade aos estudos a quem 

já abandonou, ou está em risco de abandonar, o sistema de ensino sem a posse de uma 

certificação escolar e qualificação profissional; 

 Duração total do curso: tomando como referência o nível III de formação, o Sistema 

de Aprendizagem destaca-se como a modalidade de maior duração total, entre 4.000 e 

4.500 horas, com o Ensino Profissional a cifrar-se nas 3.100 horas;  

 Duração da formação em contexto de trabalho: superior no Sistema de Aprendizagem 

(1.200h), face ao Ensino Profissional (420h), tomando como referência o nível III.  

 Organização curricular da formação em contexto de trabalho: no Sistema de 

Aprendizagem, a formação em contexto de trabalho (FCT) organiza-se em períodos 

alternados entre formação na entidade formadora e a formação no local de trabalho, ao 

longo dos 3 anos de duração da formação; no Ensino Profissional, a formação em 

contexto de trabalho ocorre de forma concentrada no terceiro ano do curso.   

                                           
40 O “Estudo de percurso pós-formação dos Alunos de Ensino profissional que concluíram a respectiva formação 
no ano lectivo 2000/2001” (IESE, 2003), comparou as modalidades formativas de nível III (cursos 
tecnológicos, cursos profissionais e sistema de aprendizagem) e concluiu que (i) existe uma significativa 
concentração de respostas das diversas modalidades num conjunto de cinco área-chave de formação 
(“Administração, Serviços e Comércio”, “Informática”, “Comunicação”, “Hotelaria e Turismo” e “Intervenção 
Pessoal e Social”; (ii) existe uma presença relevante em várias regiões (especialmente nas que detêm maior 
expressão, em termos de dinamismo económico e capacidade empregadora) de cursos das três modalidades, nas 
áreas da Electricidade e Electrónica/Mecânica/Electromecânica; (iii) existe maior aproximação a padrões de 
especialização económica regional por parte da estrutura de cursos do Sistema de Aprendizagem. 
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Síntese da organização curricular do Ensino Profissional e do Sistema de Aprendizagem 

  Público-alvo Duração 
total 

Duração 
da FCT 

Estabelecimento de 
ensino / formação 

Ensino 
Profissional 

Jovens com 3º ciclo do 
EB (oferta residual 
também para jovens 
com o 2º ciclo)   

3.100h 420 h 

Escolas Profissionais 
Públicas e Privadas 
Escolas Secundárias da 
rede pública 

Sistema de 
Aprendizagem 

Jovens 
(preferencialmente 
entre os 15 e os 25 
anos e possuidores da 
escolaridade 
obrigatória) e 
candidatos ao 1º 
emprego.  

4.000 a 
4.500h ou 
1.800 h 

1.200h  
 

Centros de Formação 
Profissional do IEFP; 
Outras entidades 
acreditadas; 

 

Em síntese, sistematizando os dados apresentados neste ponto, conclui-se que as duas 

modalidades consideradas têm potencial de comparação, uma vez que: 

- o número significativo de inscritos (mais de 30.000, desde 2002, no caso do EP e 

próximo de 20.000 inscritos anuais, no caso do SA) sugere que ambas as modalidades 

estão igualmente “enraizadas” no sistema de educação e formação nacional e que 

ambas evoluem no sentido de maior procura; 

- não se verificam distinções significativas entre ambas em termos de oferta de áreas 

de formação ou distribuição territorial da oferta; 

- destaca-se o modelo de organização curricular dos cursos como a principal marca 

distintiva dos mesmos, concretamente, o peso da formação em contexto de trabalho e a 

sua organização - em alternância -  ao longo do período formativo. 
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Anexo 2. Nota técnica sobre o processo de recolha de dados 

Os dados analisados nesta Investigação foram recolhidos no âmbito do Estudo de Avaliação 

do Sistema de Aprendizagem, realizado pelo consórcio IESE/Quaternaire (2007) para o IEFP 

- Instituto do Emprego e Formação Profissional.  

Na recolha de dados foram aplicados dois instrumentos de inquirição: o Inquérito a ex-

formandos do Sistema de Aprendizagem e o Inquérito a Diplomados do Ensino Profissional, 

dirigido a jovens que concluíram um curso de SA e EP, respectivamente, em 2003. A recolha 

de dados ocorreu durante os meses de Novembro e Dezembro, de 2006. 

O principal objectivo do Estudo de Avaliação supra citado consistiu em analisar a eficácia do 

SA mediante a avaliação dos efeitos (esperados e inesperados) nos seus diferentes 

intervenientes/actores, na óptica de balanço do impacto provocado pela revisão do diploma 

enquadrador do Sistema de Aprendizagem, publicado em 1996. A inquirição de uma amostra 

de diplomados do ensino profissional assumiu a função de grupo de controlo. 

O inquérito do SA é, por isso mesmo, mais abrangente, na medida em que incorpora questões 

relativas à organização desse tipo de oferta, não consideradas no inquérito dirigido aos jovens 

do EP. 

A estrutura base dos dois instrumentos assenta nos seguintes grupos de questões:  

a) Caracterização pessoal dos inquiridos: contemplando questões de caracterização 

sociográfica e questões relativas ao percurso escolar do inquirido antes de 

ingressar no curso; 

b) Divulgação do Sistema de Aprendizagem: grupo de questões contempladas 

somente no Inquérito a ex-formandos do SA, que incidem nos meios através dos 

quais os jovens tomaram conhecimento da existência do curso que frequentaram e 

no grau de esclarecimento obtido acerca dos aspectos organizativos da formação. 

As respostas a este grupo de questões não foram consideradas para efeitos da 

presente Investigação; 

c) Acesso à formação: com questões sobre o processo de admissão por que passaram 

os jovens antes do ingresso na formação e o resultado da orientação para a decisão 

final de frequentar o curso. As respostas a este grupo de questões não foram 

consideradas para efeitos da presente Investigação; 
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d) Motivações para participação na formação: incluindo questões sobre os factores 

e motivos que influenciaram a opção dos jovens pela formação em causa; 

e) Avaliação do curso frequentado: grupo de questões centrado na apreciação dos 

inquiridos acerca da qualidade e utilidade da formação realizada; 

f) Situação do formando após o curso: este grupo de questões é central nesta 

Investigação e incide na caracterização da condição dos diplomados perante o 

trabalho, em 4 momentos após a conclusão da formação (1 mês após o curso, 3 

meses após o curso, 6 meses após o curso e 1 ano após o curso). Inclui um 

conjunto de questões dirigidas aos diplomados que prosseguiram estudos, que 

permitem caracterizar as opções formativas deste conjunto de inquiridos; para 

além de outro conjunto de questões dirigidas aos jovens que nunca desenvolveram 

uma actividade profissional, que permitem identificar o período de duração do 

desemprego e as acções empreendidas pelos jovens desempregados no sentido de 

encontrar emprego.   

O Universo do Estudo é constituído por 4.078 ex-formandos do SA, incluindo diplomados e 

reprovados41, inscritos no último ano de percursos de nível III e 2.201 jovens que concluíram 

o último ano de nível III de um curso do Ensino Profissional.  

Foram recebidos 767 inquéritos respondidos por ex-formandos do SA (dos quais somente 740 

concluíram a formação com sucesso) e 221 inquéritos por diplomados do EP. 

Para a presente investigação não foram tidos em conta os inquéritos de jovens que optaram 

exclusivamente por prosseguir estudos.  

Depois deste procedimento, a amostra considerada para efeitos desta Investigação 

compreende: 698 diplomados do SA e 195 diplomados do EP. 

                                           
41 Foram somente considerados os inquéritos dos jovens que concluíram a formação com sucesso, i.e., 
diplomados, mas a base de dados com os contactos dos ex-formandos do SA não permitiu fazer essa selecção à 
priori, pelo que, no caso da inquirição a este grupo, a selecção dos diplomados ocorreu à posteriori, com base 
na resposta dos jovens à questão sobre a sua situação no final do curso. 
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Anexo 3. Matriz do modelo de análise 

Questões de investigação Dimensões de análise Indicadores 

O que diferencia e/ou 
aproxima os públicos-
alvo do SA e do EP? 

Caracterização pessoal 
dos diplomados  

ü perfil sociográfico dos jovens; 
ü motivação para o ingresso no curso;  

Caracterização do 
percurso escolar dos 
diplomados 

ü Situação dos diplomados no último ano 
escolar frequentado antes de entrar no curso; 

ü Número de reprovações no período anterior ao 
ingresso no curso; 

ü Proporção de diplomados que prosseguiu 
estudos por tipo de ensino/formação; 

ü Tipo de razões por que decidiram prosseguir 
estudos. 

Que diferenças existe na 
inserção profissional dos 
diplomados do SA e do 
EP? 

Caracterização da 
primo-inserção 
profissional dos 
diplomados 

ü Condição perante o trabalho ao fim de 1, 3, 6, 
12 meses e actualmente; 

ü Tempo médio de procura de emprego após a 
conclusão do curso; 

ü Meio através do qual encontrou emprego; 
ü Dificuldades na procura de emprego, por parte 

dos desempregados. 

Caracterização da 
inserção profissional 
dos diplomados 

ü Adequação entre emprego e formação; 
ü Número de empregos após o curso; 
ü Tipo de vínculo laboral no 1.º e último/actual 

emprego; 
ü Escalão de remuneração auferido no 1.º e 

último/actual emprego; 
ü Profissão no 1.º e último/actual emprego; 
ü Dimensão da empresa no 1.º e último/actual 

emprego; 
ü Satisfação com a situação profissional actual; 
ü Proporção de jovens que conseguiu uma 

inserção profissional correspondente às suas 
expectativas. 



 

 

  

  

 

Europass-Curriculum 
Vitae 

 

  

Informação pessoal  

Apelido(s) / Nome(s) próprio(s) Pereira, Catarina 
Correio(s) electrónico(s) catarinacp@gmail.com  

  

Formação académica e 
profissional 

 

  

Datas De Outubro de 2006 a Novembro de 2008 

Designação da qualificação 
atribuída 

Mestrado de Sociologia: ramo de especialização de Família, Educação e Políticas Sociais 

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Processos de mudança nas sociedades contemporâneas; 
Desigualdades sociais contemporâneas; 
Sociologia das instituições e processos educativos; 
Sociologia das relações familiares contemporâneas. 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

Nível segundo a classificação 
nacional ou internacional 

ISCED 6 

  

Datas De 1999 a 2004  

Designação da qualificação 
atribuída 

Licenciatura em Ciências da Educação com classificação final de 16 valores.  

Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

Área de Metodologias de Investigação: 
Educação Comparada 
Análise da Relação Pedagógica 
Área de Gestão e Administração Educacional:  
Economia da Educação 
Sistema Escolar e Políticas Educativas 
Área de Formação de Adultos: 
Formação de Formadores (realização de formação em contexto de trabalho) 
Formação de Adultos 
Área de Planeamento Educativo e Desenvolvimento Curricular: 
Desenvolvimento Curricular  
Avaliação das Aprendizagens 
Tecnologias Educativas 
Métodos e Práticas de Formação 
Sociologia e Psicologia 
Sociologia da Educação 
Psicologia do Desenvolvimento 
Psicologia da Aprendizagem 

Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade Nova de Lisboa.  

Nível segundo a classificação 
nacional ou internacional 

ISCED 5 
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