
 
 
 
 

 
 
 

UM OLHAR SOBRE OS DIPLOMADOS:  
A RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE FORMAÇÃO E POSTO DE 

TRABALHO, EM PORTUGAL 
 
 

 
 

Sofia Santos dos Reis 
 
 

 
 
 
 
 

Projecto de Mestrado  
em Economia Portuguesa e Integração Internacional  

 
 
 

Orientador(a): 
Prof.ª Doutora Sofia Sousa Vale, Prof. Auxiliar, ISCTE Business School, Departamento 

de Economia 
 

Co-orientador(a): 
Prof.ª Doutora Sofia Portela, Prof. Auxiliar, ISCTE Business School, Departamento de 

Métodos Quantitativos 
 
 
 

Outubro 2012 
 

 



Um olhar sobre os diplomados: A relação entre área de formação e posto de trabalho, em Portugal 
Sofia Reis 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

«[Sabedoria] Amei-a mais que a saúde e a beleza,  

e antes a quis ter a ela que a luz,  

pois a sua claridade jamais tem ocaso (…)  

porque ela é para os homens um tesouro inesgotável…» 

 

Bíblia Sagrada, Sb 7, 10-14 

 

 
 
 
 

 

Aos meus pais,  

pelas asas para voar e raízes fortes para suportar temporais. 

 

Ao Moisés,  

pelos novos mandamentos para contemplar a minha vida. 
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Preâmbulo 

 

La felicidad no consiste en hacer lo que nos gusta,  

sino en gustarnos lo que hacemos.1 

Noel Clarasó 

 

 A minha base de formação não passa pela economia, decerto a minha ligação 

com os números nunca foi pacífica, mas mantive-a satisfatória com a grande ajuda do 

meu pai. Como a minha mãe, entendo sim as palavras, pois com elas sempre pude 

compor histórias do mais longe, para dançar ao som de uma melodia antiga suplicando 

chuva e prosperidade para uma realidade seca e austera.  

Do gosto pelas palavras, completei uma licenciatura em Línguas e Literatura 

Modernas, variante de Estudos Portugueses, de seguida decidi fazer o Ramo de 

Formação Educacional, com uma parte teórica, com abordagens a ramos como as 

Ciências Educacionais, a Psicologia Educacional e a Sociologia, e uma parte prática, em 

que, por um ano lectivo, leccionei Língua Portuguesa, entre outras disciplinas, a alunos 

de 7.º ano, identificando expectativas, desejos e ambições nas mentes jovens deste país. 

Dessa experiência guardei os problemas estruturais da educação, daí ter nascido a ideia 

de fazer um estudo sobre essa temática. 

 

A minha base de formação repito não passa pela economia, mas uns anos da 

minha vida fizeram parte dela, ao pensar que é importante que o indivíduo se mantenha 

actualizado e, se possível, aposte na formação para que o posto de trabalho também 

possa apostar em si, acabei por frequentar um mestrado em economia, primeiro comecei 

por Economia Monetária e Financeira, que, transformando-se num desafio demasiado 

penoso, se reflectiu na minha mudança para o actual em Economia Portuguesa e 

Integração Internacional. 

Neste estudo surgiram sobretudo razões estritamente pessoais, já que represento 

um conjunto de pessoas, que ora luta constantemente por fazer corresponder a sua área 

de formação ao posto de trabalho, ora, não conseguindo tal feito, simplesmente muda de 

rumo e vai adaptando-se ao que o mercado de trabalho oferece. Posso dizer que nunca 

trabalhei na minha área de formação base e posso ainda acrescentar que não tenho feito 

                                                 
1 Diccionario Humorístico , pp.148.  
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mais do que trocar de posto de trabalho constantemente. Tal como um aluno sentado na 

sua sala de aula, todos querem uma oportunidade de mostrar o que valemos, já que 

ninguém quer ser ignorado por ficar no fundo da sala ou por ser um aluno mediano, já 

que todos querem fazer valer os investimentos e sacrifícios feitos.  

 

Numa aula, ainda do meu anterior mestrado, ouvi algo que me fez despertar para 

este tema, casando economia, trabalho e relações amorosas. De facto, tanto na vida 

pessoal como na vida profissional, parece que vamos casando com o que achamos ser o 

melhor no momento, o que a curto prazo pode ser uma mais-valia, no longo prazo 

poderá significar a mudança do ideal, até finalmente encaixarmos ou não no que 

plenamente nos satisfaz. Como nas relações amorosas, já não há empregos para toda a 

vida, e podemos ser nós a adaptarmo-nos às necessidades do mercado de trabalho e não 

o contrário. 

Dessa reminiscência e da minha, ainda curta mas tão cheia, experiência 

profissional, tentei transpor para a economia uma preocupação antiga, muitos de nós 

somos nómadas, deambulando de posto de trabalho em posto de trabalho, e tantas das 

vezes sem nunca tocar a quimera perdida, aquele sonho que ficou para trás, que se 

moldou com a necessidade do dia-a-dia e que se vendeu por realidade, e perguntou-me:  

 

- O que é feito dos sonhos que trazíamos tão vivos dentro dos nossos corações? 

Foram transformados ou vendidos, e qual o resultado? Estamos hoje realmente 

satisfeitos com o que alcançámos? 

 

[…] 

 

Certo é que deveremos ter em conta aqueles que pensavam que a área de 

formação que escolheram os iria realizar, mas na realidade sentem-se realizados noutra 

área completamente diferente, tal como o primeiro amor que nunca se esquece, mas que 

acaba por não ser o verdadeiro amor. Já o meu pai dizia algo do género como: fazer 

aquilo de que gostamos é difícil, mas é ainda mais difícil não gostarmos do que 

fazemos. Felizmente a vida, como neste estudo, permite a tentativa e o erro, o falso 

paradigma e a ruptura para inaugurar um novo. Por vezes, o mais complicado é mudar. 
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Resumo 
 

Este estudo enquadra-se nos estudos sobre a correspondência entre o nível de 

escolaridade e o posto de trabalho e centra-se exclusivamente no tipo de 

correspondência horizontal, em que se estabelece a correspondência entre a área de 

formação e o posto de trabalho. Procurando assim inovar e demarcar pela diferença ao 

não seguir a tendência dos estudos focados na correspondência vertical, em que se 

analisa se os indivíduos estão a ocupar postos de trabalho que correspondem ao seu 

nível de escolaridade. 

Os dados utilizados foram fornecidos pelo GEP – Gabinete de Planeamento e 

Estratégia, do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, provenientes dos Quadros 

Pessoal, abrangendo um período de dez anos, de 1999 a 2009, com um ano de quebra de 

série, correspondente a 2001, sendo seleccionados apenas os indivíduos com o ensino 

superior distribuídos pelas áreas de formação e pelos postos de trabalho. O foco da 

análise incide no cálculo de taxas de eficácia em duas leituras: sobre o total de 

diplomados no conjunto dos postos de trabalho da área correspondente e sobre o 

conjunto de diplomados com um posto de trabalho na sua área de formação no total de 

diplomados da área correspondente. 

Os resultados, marcados pela diversidade de resultados entre as diferentes áreas 

e nos dois tipos de leitura, confirmam taxas de eficácia abaixo dos 50%, em ambas as 

leituras, indicando que uma maioria significativa de diplomados trabalha fora da sua 

área de formação. Mediante resultados tão baixos em termos de eficácia, segue-se a 

problemática da ineficácia de correspondência, com a discussão sobre a concentração de 

diplomados em postos de trabalho fora das suas áreas, bem como a possível influência 

das taxas de desemprego das áreas, já que áreas de formação com a taxa de desemprego 

superior à da eficácia se traduzem num valor elevado de ineficácia, e a hipótese de 

mobilidade profissional, verificando que não houve um melhoramento da eficácia no 

decorrer do período em análise.  

 

Palavras-chave: Relação educação/emprego; Correspondência horizontal; Área 

de formação/Posto de trabalho; Taxas de eficácia de correspondência; Efeitos da 

ineficácia. 

 

JEL Classification System: I21; I25. 
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Abstract 

 

This study was based on studies of the matching between the level of education 

and the job and focuses exclusively on horizontal matching type, which establishes the 

correspondence between the study area and the job. Looking for innovating and 

demarcating by the difference to not following the trend of the studies focused on 

vertical matching, it analyzes whether individuals are occupying jobs that match your 

education level. 

The data used were provided by the GEP - Planning and Strategy Office, 

Ministry of Labour and Social Solidarity, from the Personnel Boards, covering a period 

of ten years, from 1999 to 2009, with one break series year, corresponding to 2001, 

being selected only individuals with higher education distributed by the study areas and 

jobs. The focus of the analysis concerns on the calculation of rates of efficacy in two 

readings: on total graduates in the jobs of the match area and on the number of 

graduates with a job in their study field in total graduates matching area. 

The results, marked by the diversity of results between the different areas and 

the two types of reading, confirm efficacy rates below 50% in both readings, indicating 

that a significant majority of graduates is working outside their area of training. 

Through such low results in terms of effectiveness, it follows the issue of 

ineffectiveness of correspondence with the discussion on the concentration of graduates 

in jobs outside their areas, as well as the possible influence of unemployment areas, 

since study areas with unemployment rates higher than the efficiency translate into high 

value of inefficiency, and mobility hypothesis, indicating that there was an 

improvement in efficiency, during the period under analysis. 

 

Keywords: Relationship education/employment; Horizontal matching; study 

area/job; Effectiveness of correspondence rates; Effects of ineffectiveness. 

 

JEL Classification System: I21; I25. 
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Introdução 

  

Este projecto de tese nasce de uma vaga ideia de explorar a área da Educação, 

desenvolvendo-a ao nível da economia em Portugal, tendo uma apenas directiva, trilhar 

o caminho do Ensino Superior. Assim, se propõe a estabelecer a correspondência entre a 

área de formação dos diplomados com o posto de trabalho por eles obtido, analisando a 

taxa de eficácia dessa correspondência e quais as áreas de formação que apresentam 

taxas de eficácia maiores ou menores, igualmente discutindo o efeito da ineficácia, 

considerando a hipótese de mobilidade profissional e possível influência das taxas de 

desemprego das áreas. 

 

A educação deve ser vista, não apenas como um factor vital para o crescimento 

económico de um país, mas como um investimento que traz retornos individuais e 

globais. Assim sendo, o objectivo deste estudo é estabelecer uma relação entre a 

educação e o trabalho apenas ao nível da correspondência horizontal, mais 

concretamente, a correspondência entre as áreas de formação, inseridas no ensino 

superior em particular, com o conjunto de postos de trabalho no mercado de trabalho 

português. 

O seu principal objectivo é analisar a eficácia ou ineficácia dessa 

correspondência na contabilização de conjunto de indivíduos que trabalham ou não na 

área de formação que obtém, ao longo de um período de tempo, procurando responder a 

várias perguntas fundamentais: quais as áreas de formação com maior ou menor eficácia 

na correspondência? Comprova-se a hipótese de mobilidade profissional dos que se 

encontram fora da sua área de formação e existe um melhoramento dessa ineficácia? 

Existe alguma influência das taxas de desemprego para a verificação de elevada de 

ineficácia numa área de formação face a uma outra? 

Para tal, os dados analisados foram fornecidos pelo Gabinete de Planeamento e 

Estratégia (GEP), do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, provenientes dos 

Quadros Pessoal,  

 

Com este estudo procura-se que se pense um pouco mais sobre o ensino superior 

e as consequências no mercado de trabalho, oferecendo uma visão objectiva dessa 

realidade. 
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O corpo de tese passará por cinco partes: a revisão bibliográfica; a 

contextualização sobre os diplomados; a metodologia para tratamento de dados e análise 

dos mesmos; e a discussão dos resultados obtidos e reflexões.  

No capítulo 1, faz-se uma apresentação das principais teorias que discutem o 

problema da educação e que se acabam por cruzar na chamada teoria do Job Matching. 

Esses contributos são vitais para entender as relações económicas entre educação e 

trabalho, com especial atenção à distinção entre correspondência vertical e horizontal, e 

quais os efeitos da ineficácia de correspondências. 

No capítulo 2, faz-se uma contextualização dos diplomados, tanto a nível das 

saídas da instituições de ensino superior, avaliando as tendências de escolha, no global e 

por género, e quais os cursos que produzem maior número de diplomados, tanto a nível 

do desemprego, analisando taxas de desemprego do ensino superior face a outros níveis 

de escolaridade, bem como implicações de desemprego nos diplomados por género. 

No Capítulo 3, apresentam-se a base de dados utilizada e os dois elementos que 

a constituem: área de formação e posto de trabalho, bem como os métodos de trabalho 

para a obtenção dos resultados.  

No capítulo 4, apresentam-se os resultados relativamente a cálculos de taxas de 

eficácia das áreas de formação, mediante duas leituras diferenciadas, e uma análise 

sobre a concentração dos diplomados em postos de trabalho fora da sua área de 

formação. Surge igualmente uma reflexão sobre a hipótese de mobilidade profissional 

neste tipo de correspondência e a possível influência do desemprego.  

No Capítulo 5, faz-se a sistematização das principais conclusões e reflexões 

suscitadas, bem como as limitações do método e resultados e possíveis estudos para o 

futuro. 
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1. Revisão Bibliográfica 

 

«Em outras palavras, o papel da educação é de instruir  
o espírito a viver e a enfrentar as dificuldades do mundo» 

Edgar Morin 
 

1.1. Teoria do Job-Matching: A Dinâmica entre Oferta e Procura  

 
A teoria do Job-Matching foi originalmente proposta por Jovanovic (1979), visto 

que já se abordava a problemática do matching, mas não de forma pormenorizada. Com 

esta teoria pretende-se observar a dinâmica da correspondência ou ajuste (matching) 

entre o lado da oferta e do lado da procura, dependendo da análise de uma ou várias 

variáveis para concluir a eficácia ou ineficácia de correspondência e, a partir daí, 

apresentar os efeitos subjacentes. 

Do lado da oferta, encontramos uma vasta lista de postos de trabalhos que se 

caracterizam pela exigência de determinados níveis de escolaridade, qualificação (área e 

tipos de formação), competências e habilidades (skills), capacidades próprias do 

indivíduo (pessoais, psicológicas, culturais, sociais, entre outras) e, do lado da procura, 

indivíduos com competências, níveis de educação, experiência e capacidades diferentes 

para os preencher. A partir daqui, encontramos várias variáveis que podem explicar a 

eficácia ou ineficácia de correspondência entre os indivíduos e os postos de trabalho 

obtidos. 

O expectável, caso o mercado de trabalho fosse perfeito, seria a existência de 

eficácia de correspondência em todos os indivíduos que se encontram no mercado de 

trabalho, ou seja apresentarem a educação requerida para o posto de trabalho obtido. 

Jovanovic (1979) é pretório em afirmar que os indivíduos que estão cruzados 

eficazmente conseguem utilizar as suas competências de forma óptima, o que contribui 

para o aumento da produtividade e da estabilidade da empresa. 
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1.1.1. A Educação: à luz da Teoria do Capital Humano 

 

O conceito de capital humano parece resultar de um conjunto de características 

inerentes ao indivíduo, como competências, atributos pessoais, conhecimento; ou 

adquiridas por ele, como educação, formação profissional e experiência no mercado de 

trabalho; daí ter-se pegado no conceito e extrapolado para a primeira teoria do género, a 

Teoria do Capital Humano.  

Desde já, Adam Smith (1776) evidencia algumas variáveis que marcam a 

diferença no aumento de gastos, fazendo alusão à experiência, à formação do 

trabalhador ou aos atributos pessoais, embora com um custo ainda assim obrigatório. E, 

posteriormente, autores como Jean-Baptiste Say (1814) e David Ricardo (1817) 

consideram que a qualificação dos trabalhadores tem influência na produtividade, já que 

o investimento em educação e em formação dos trabalhadores contribui para um maior 

progresso, havendo assim uma diferenciação entre quem investe e quem não investe na 

qualificação.  

 

Ao introduzir a noção de capital educacional, Schultz (1961) contribui para o 

desenvolvimento da Teoria do Capital Humano ao definir a educação como um factor 

económico principal para o desenvolvimento, esclarecendo que se se considerasse o 

capital humano seriam resolvidos muitos dos paradoxos da chamada dinâmica de 

crescimento económico. Mais tarde, em The Economic Value of Education, Schultz 

(1973) considera que a educação é um investimento do qual se obterá um aumento de 

produtividade e um ganho efectivo.  

Becker (1962) apresenta um saldo positivo ao avaliar a relação entre o 

investimento em capital humano e o seu retorno e Mincer (1974), introduzindo a 

equação salarial, fala de diferenças salariais entre indivíduos quando avalia as 

diferenças de capital humano detido pelos próprios. Pela primeira vez, Barro (1991) 

obtém uma correlação positiva e significativa entre o capital humano e o crescimento 

económico, juntando-se a um conjunto de autores que defendem a existência dessa 

relação (Landau, 1983; Baumol et al., 1989; Mankiw, Romer and Weil, 1992; Wilson e 

Briscoe, 2004). Por sua vez, no caso português, Vale (2006) dá um destaque não muito 

positivo ao papel do capital humano, concluindo que não contribui significativamente 

para o crescimento português na segunda metade do séc. XX. 
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Entretanto, recentemente apareceram estudos a desvalorizar essa relação, 

apresentando resultados empíricos que aparentam que o investimento em educação não 

releva efeitos significantes no crescimento económico, mas apenas que é importante 

para a acumulação de conhecimento (Benhabid e Spiegel, 1994; Islam, 1995; Caselli et 

al., 1996; Pritchett, 1999). 

 

A educação é uma das principais vertentes do capital humano, esta variável pode 

ser observada isoladamente como factor de melhoramento, porém existem autores que 

salientam que é importante ter em conta outras variáveis, como a experiência, 

competências psicológicas e sociais, entre outras, que podem ser factores de influência 

nos resultados. 

 

  

1.1.2. A problemática do Job-Matching: Outros contributos teóricos 

 

Para lá da Teoria do Capital Humano, foram surgindo outras teorias económicas 

que trouxeram diferentes perspectivas à teoria do Job-Matching. De seguida, segue a 

apresentação das principais ideias que trouxeram contributos para a análise dessa 

problemática. 

 

 A teoria de Sinalização ou Triagem (Signal ou Screening Theory) introduzida 

por Spencer (1973), e contraditória à teoria do Capital Humano, traz alguma 

contribuição para a questão do matching, focando-se na perspectiva da produtividade. 

Stiglitz (1975) fala-nos da vantagem comparativa de triagem, no sentido em que se 

possa comparar indivíduos e os catalogue a fim de permitir que se preveja sobre a 

produtividade futura de um indivíduo, concluindo que os indivíduos sem qualificações 

ou competências são menos produtivos que indivíduos com alguma qualificação ou 

competências.  

Os indivíduos “sinalizam” a sua produtividade quando decidem investir em 

elevar o seu nível de escolaridade, sendo a educação vista como variável de previsão de 

produtividade e um indicador de capacidade inata e propondo que as competências ou 

habilidades do indivíduo são desenvolvidas com a experiência profissional (Learning by 

doing), daí a salientar a importância do papel da empresa no indivíduo (Arrow, 1973; 

Spence, 1973; Stiglitz, 1975). 
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 O modelo da Competitividade por Posto de Trabalho (Job Competition), 

desenvolvido por Thurow (1975), defende a ideia de que os indivíduos competem por 

um posto de trabalho, mais do que em termos comparativos, por exemplo por um 

aumento de remuneração. Thurow (1975) projecta a imagem de uma fila de indivíduos 

que competem por um posto de trabalho, sendo a educação um factor de diferenciação 

entre indivíduos, visto que o indivíduo vê o investimento como forma de preservar a sua 

posição na fila. Integrado no pensamento teórico anterior, a educação serve assim de 

sinalização para a distinção entre indivíduos, reflectindo assim a ideia de que um maior 

nível de escolaridade dará consequentemente uma melhor posição na fila para um posto 

de trabalho (Spencer 1973). 

 Este modelo traz uma explicação teórica para o conceito da sobreeducação, que 

será analisado em pormenor mais à frente. Ora o indivíduo, competindo por postos de 

trabalho, acaba por se focar mais no investimento de formação e de educação (training) 

do que propriamente na remuneração e nas funções que terá no posto de trabalho, apesar 

de se encontrar sobreeducado para o posto, acaba por preservar a sua posição 

(McGuinness 2006). 

 

 Distanciando-se da teoria anterior, surgem os Modelos de Atribuição 

(Assignment Models) que sugerem que a função da remuneração resulta do equilíbrio 

entre atribuição de postos de trabalhos e indivíduos. A visão clássica de salário e de 

produtividade encontra-se relacionada com a educação e a experiência e não com a 

disponibilidade e a qualidade dos postos de trabalho no mercado, estes modelos 

consideram ser uma lacuna para interpretação da mudança de salários ao longo do 

tempo (Sattinger, 1993). Visto que, resultados indicam que os postos de trabalhos com 

maior qualidade trazem remunerações mais elevadas para o trabalhador (Krueger and 

Summers, 1988; Gibbons and Katz, 1992; Abowd, Kramarz e Margolis, 1999). 

Com estes modelos pode-se explicar o fenómeno da sobreeducação, 

considerando a disponibilidade de oferta de postos de trabalho, o indivíduo sujeitar-se-

ia a um posto inferior ao seu nível de educação esperando retornos futuros com a 

integração e progressão profissional, aumentos de salário e de qualidade, ou seja assenta 

na ideia de rentabilização futura (Berger, 1988 e Hartog, 2000). 
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Os autores propõem a relação dinâmica entre trabalhadores e empresas, 

discutindo a sua heterogeneidade (Koopmans e Beckmann, 1957; Shapley e Shubik, 

1972), e abordando a hipótese de transferência de competências e conhecimentos de 

trabalhadores para os diferentes postos de trabalho (Sattinger, 1993; Roth e Sotomayor, 

1990). 

   

Por fim, a Teoria da Mudanças Tecnológica, baseada na ideia de que o progresso 

tecnológico progride rapidamente numa economia cada vez mais global, aborda as 

mudanças nas condições do mercado de trabalho, nas consequências subjacentes de 

criação e de destruição de postos de trabalho e da ideia de inovação. Schumpeter (1961: 

85) aborda-nos a ruptura de paradigma com o aparecimento de novas formas de 

produção e de construção de novos desejos ao consumidor, e que o empreendedor deve 

estar atento: «É, contudo, o produtor que, via de regra, inicia a mudança económica, e 

os consumidores, se necessário, são por ele “educados”; eles são, por assim dizer, 

ensinados a desejar novas coisas, ou coisas que diferem de alguma forma daquelas que 

têm o hábito de consumir». 

Geralmente são os indivíduos que permanecem mais tempo no posto de trabalho 

os que sentem uma maior dificuldade para se adaptarem à mudança do que os 

indivíduos mais novos, cuja educação traz novos ritmos de produção, novas técnicas de 

execução, novas ideias, gerador de maior produtividade (Chiswick e Miller, 2007). E 

são sobretudo os jovens, que detém um conhecimento cada vez mais vasto e alargado 

nas tecnologias de comunicação, os que melhor encaram a mudança de tarefas, 

compreendendo que a ineficácia de correspondência é uma hipótese de crescimento e de 

oportunidade. 

 

Esta preocupação de correspondência entre o indivíduo e o posto de trabalho é 

estudada pela Economia, mas também noutras áreas como a Sociologia e a Psicologia, 

tendo em conta as influências na construção e evolução da sociedade, do mundo das 

empresas, e do indivíduo em singular. E a não esquecer igualmente do papel das 

Ciências da Educação no estudo em particular da Educação. O que importa aqui 

salientar é que a Economia aproveita o contributo destas áreas, permitindo uma 

diversidade de resultados e reflexões. 
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1.2.  Relação Educação-Posto de Trabalho: Correspondência Vertical vs. 

Correspondência Horizontal 

 

Tal como neste estudo, alguns autores têm-se dedicado ao estudo da variável 

educação em exclusivo para estabelecer uma relação com o posto de trabalho 

(Education-Job Matching), na tentativa de compreender como se dá, porquê e quais os 

efeitos dessa relação. Embora sejam unanimes quando à ideia de que os indivíduos que 

possuam um nível de escolaridade mais elevado devem ocupar os melhores postos de 

trabalho no mercado de trabalho, a apresentação de resultados e de conclusões concretos 

nem sempre tem sido feita de forma consensual, como evidencia Witte e Kalleberg 

(1995). 

 

A correspondência entre educação e posto de trabalho pode ocorrer dentro de 

duas abordagens diferenciadas, de forma vertical ou de forma horizontal. A 

correspondência vertical de educação relaciona o nível de escolaridade (número de anos 

completos) com o posto de trabalho, enquanto a correspondência horizontal, partindo do 

mesmo nível de escolaridade, relaciona a área de formação com o posto de trabalho. 

Ora a falta de consenso começa logo com a constatação destas duas formas 

diferenciadas de análise de eficácia de correspondência, visto que um indivíduo pode 

apresentar eficácia de correspondência vertical, ao deter o nível de escolaridade 

requerido para o posto de trabalho, e, ao mesmo tempo, apresentar ineficácia de 

correspondência horizontal, por não preencher a área de formação requerida para esse 

posto de trabalho, e vice-versa. Sloane (2003) exemplifica com o caso de um diplomado 

em Inglês que trabalha em Estatística, que na prática não se enquadra na sua área de 

formação, mas que preenche o nível de escolaridade que o posto de trabalho exige. 

 

Para além da educação, existem estudos especificados levando em consideração 

outras variáveis para analisar se existe eficácia ou ineficácia de correspondência com o 

posto de trabalho, como a qualificação e competências ou habilidades (skills). De 

análise semelhante e tendo em conta a ineficácia de correspondência, apresentam-se 

conceitos de sobre e de sub.  

Em relação à variável qualificação, surgem os conceitos de sobrequalificação ou 

subqualificação, em que os sobrequalificados são os indivíduos que registam elevada 

qualificação face ao requerido pelo posto de trabalho e os subqualificados são os que 
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registam menor qualificação face ao requerido pelo posto de trabalho. Em alguns 

estudos, a variável qualificação apresenta-se geralmente relacionada com a 

correspondência horizontal de educação, já que esta variável pode reflectir apenas um 

conjunto de competências detidas através de nível de escolaridade e formação 

certificada (Quintini, 2011).  

 E em relação às competências ou habilidades (skills), surgem os conceitos de 

sobrecompetências ou de subcompetências, em que os sobre habilitados são os 

indivíduos que registam elevadas competências ou habilidades face ao requerido pelo 

posto de trabalho e os sub habilitados são os que registam menores competências ou 

habilidades face ao requerido pelo posto de trabalho. 

 

 

1.2.1. Correspondência Vertical: Conceitos de Sobreeducação 

(Overeducation) e Subeducação (Undereducation) 

 

Na actual literatura, têm-se multiplicado os estudos que abordam os conceitos de 

sobreeducação (overeducation) e subeducação (undereducation). Estes dois conceitos 

surgem da ineficácia de correspondência vertical entre o trabalhador e o posto de 

trabalho, designando indivíduos que têm mais ou menos escolaridade do que o 

requerido pelo posto de trabalho. 

 

Nos anos 70, Freeman (1976) foi pioneiro a identificar o problema da 

sobreeducação no mercado de trabalho dos Estados Unidos, ao verificar que havia um 

crescimento no número de indivíduos com elevado nível de escolaridade que não 

obtinham postos de trabalho que exigissem esse mesmo nível, acabando por resultar 

numa ineficácia entre a correspondência do nível de escolaridade do trabalhador com o 

posto de trabalho obtido. Entretanto, o autor conclui de forma pessimista que os 

estudantes estariam a investir demasiado na sua educação, criando uma falsa expectativa 

futura de obtenção de boas oportunidades no mercado de trabalho após as suas 

formações – a problemática do retorno da educação.  

Perante essa situação, sujem outras problemáticas a abordar como o elevado 

investimento em educação; o desperdício de conhecimento; a não necessidade de 

investir em formação; e o não aproveitamento das capacidades do trabalhador, 

provocando igualmente um fenómeno de arrastamento, como uma espiral descendente, 
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em que aqueles que têm níveis de escolaridade abaixo destes sejam arrastados para 

postos de trabalho que exijam igualmente níveis de escolaridade abaixo do que detém. 

 Abrindo caminho para que se estudasse esta situação, os estudos multiplicaram-

se nos mais diferentes países trazendo novas perspectivas e múltiplos resultados, 

merecendo destaque algumas orientações. 

Nos anos 80, Clogg e Schockey (1984) e Verdugo e Verdugo (1989) avaliam a 

ineficácia de correspondência a partir de duas variáveis: o nível educacional e o posto 

de trabalho obtido. Na elaboração de grupos com o nível educacional em anos 

completos, criam uma proxy da variável de requisito educacional, resultante do cálculo 

da soma da média do grupo com o desvio padrão dentro do posto de trabalho, 

pretendendo-se avaliar se o trabalhador está enquadrado de forma eficaz ou ineficaz. 

Caso a educação do trabalhador for superior à soma da média do grupo com o seu 

desvio padrão encontra-se sobreducado no posto de trabalho em questão, ou seja um 

indicador de incompatibilidade. Depois, a partir de dados cross-section, os autores 

conseguem estimar igualmente a evolução ao longo de um período de tempo 

determinado, o que permite também analisar a mobilidade profissional e a flutuação 

educacional, registando uma evolução para a eficácia ou a ineficácia de correspondência 

entre as duas variáveis. 

As lacunas trazidas por esta forma de análise foram, por um lado, a dificuldade 

encontrada para catalogar os postos de trabalho atribuindo-lhes um nível de 

escolaridade específico, e, por um lado, essa forma de catalogação poder induzir no erro 

de considerar que todos os postos de trabalho exijam o mesmo nível de escolaridade em 

todos eles. 

 

Em termos de resultados, e utilizando o método de análise através da Moda e de 

um critério de qualificação apurou-se que, para Espanha, 17% dos indivíduos estariam 

sobreeducados e 23% subeducados (Alba-Ramírez, 1992); para os Países Baixos, 16% 

dos indivíduos estariam sobreeducados e 21,8% subeducados (Hartog e Oosterbeek, 

1988); e para Portugal, 18% dos indivíduos estariam sobreeducados e 26% subeducados 

(Oliveira, Santos, Kiker, 1999). Portanto, a correspondência imperfeita tem um maior 

destaque, embora não significativo, em termos de subeducação do que em termos de 

sobreeducação. 
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Entretanto, em vez de ocorrer uma situação de sobreeducação, poderemos ter o 

caso do trabalhador tem um nível de escolaridade menor do que o exigido para o posto 

de trabalho, ou seja subeducação (undereducation). Sloane (2003) diz-nos que países 

como Portugal têm estudos que se centram mais na temática da sobreducação do que na 

subeducação, porque isso reflecte uma preocupação na literatura de algo que vem 

acontecendo e marcando o mercado de trabalho português. 

No entanto, o estudo destes conceitos não se processam de forma consensual, na 

maior parte das vezes, os autores adaptam o modelo que acham ser o mais adequado aos 

dados e que possibilite melhores resultados. Em resumo, para determinar a educação 

requerida para determinado posto de trabalho e medir a sobreeducação, os autores 

centram-se nestas três métodos de análise, de acordo com Hartog (2000), Sloane (2003) 

e McGuinness (2006):  

• Análise de Emprego (Job Analysis), através de especialistas de emprego 

que codificam as ocupações no mercado de trabalho especificando o nível de 

escolaridade adequado para cada uma delas (Rumberger, 1981), considerado por alguns 

autores como sendo o método mais eficaz de análise (Hartog, 2000; Verhaest e Omey, 

2006);  

• Avaliação do Trabalhador (Worker self-assessment), sobre o nível de 

escolaridade para executar o trabalho ou sobre o nível de escolaridade para obter o 

trabalho, ambos através da informação dada pelo próprio indivíduo (Duncan and 

Hoffman, 1981; Rumberger, 1981, 1987; Hartog and Oosterbeek, 1988; Sicherman, 

1991; Alba-Ramírez, 1992; Cohn and Khan, 1995);  

• Correspondências Realizadas (Realized matches), através ou do resultado 

da média ou do resultado da moda da distribuição obtendo o nível de escolaridade 

efectiva dos indivíduos analisados (Clogg e Schockey, 1984; Verdugo e Verdugo, 

1989).  

 

Hartog (2000) faz um levantamento bibliográfico sobre o tema juntamente com 

resultados e conclusões, fazendo evidência clara que os indivíduos que estão 

ineficazmente cruzados são penalizados face aos retornos da educação, que será 

abordado nos efeitos consequentes da existência de ineficácia, mais à frente nesta 

revisão. 
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De forma unânime, se conclui que, e em situação normal, os indivíduos mais 

qualificados deveriam ocupar postos de trabalhos que exigem mais qualificação e 

capacidades. Porém quando se regista falhas de correspondência, há um menor 

aproveitamento das capacidades, da qualificação e da educação dos indivíduos, isso 

reflecte-se no mercado de trabalho (Jovanovic, 1979; Sorenson and Kalleberg, 1981; 

Borghans e de Grip, 2000).  

 

 

1.2.2. Correspondência Horizontal de Educação 

 

Se a correspondência vertical tem uma importância generalizada na teoria do 

Job-Matching, o mesmo não acontece com a correspondência horizontal, não existindo 

uma quantidade elevada de estudos dedicados a esta vertente. Porém existindo a 

necessidade de abrir horizontes a outros métodos que permitam avaliar a ineficácia de 

correspondência entre educação e posto de trabalho, devido também a novas 

necessidades e preocupações no mercado de trabalho, faz deste tipo de correspondência, 

uma óptima opção a explorar. 

Anteriormente referenciado, tendo em conta postos de trabalhos com 

características iguais, mais do que se constatar apenas que o indivíduo está ajustado ou 

desajustado ao posto de trabalho face ao nível educacional e qual o impacto de 

conceitos como sobreeducação (overeducation) e subeducação (undereducation) no 

caso de ineficácia, há que abordar o facto de esse indivíduo estar de acordo ou em 

desacordo com o posto de trabalho face à área de formação, podendo o trabalhador 

encontrar-se duplamente desajustado face ao seu posto de trabalho, quando se regista a 

ineficácia nos dois tipos de correspondência. Assim sendo, a relação entre a área de 

formação com o posto de trabalho pode ser uma ferramenta importante de 

complementação, visto que esses conceitos não têm presente a diversidade de 

competências dentro do mesmo nível educacional, como indica Garcia-Espejo e Ibanez 

(2006). Halaby (1994), retirado de Borghans L. and de Grip, A. (2000:14), aponta a 

existência de variação de níveis de escolaridade no posto de trabalho, podendo induzir 

em erro ao considerar o trabalhador como ajustado para o posto de trabalho obtido mas 

com as competências desajustadas, «… if plumbing requires a high school diploma then 

plumbers who work in any occupation requiring a high school diploma would be 

classified as matched even if plumbing skills are not used in the work…». 
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 Esta forma de correspondência possibilita o estudo das diferentes capacidades 

obtidas em cada área de formação, dentro de cada nível de educação, permitindo 

analisar em pormenor que capacidades específicas o indivíduo adquire em cada área de 

formação para o mercado de trabalho, podendo ir ao encontro da variável competências 

(skills) (Robst, 2007; Van de Werfhorst, 2002; Walters, 2004). 

Ao olhar em pormenor para os diplomados, Robst (2007) apresenta resultados 

que quem trabalha fora da sua área de formação apresenta um menor rácio de retorno de 

educação e que é, sobretudo, mais evidente a nível de bacharelatos. Quintini (2011) 

indica que um em cada três indivíduos sofre de ineficácia de correspondência horizontal 

na União Europeia. 

 

Figura 1 – Indivíduos que trabalham fora da sua área de formação e sobrequalificação 

(overqualification) na União Europeia, retirado de Quintini (2011), em percentagem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fonte: European Social Survey, 2004 

 

Quintini (2011) explica que, devido ao excesso de indivíduos para a oferta do 

mercado de trabalho sobre a área de formação, aqueles que têm mais dificuldade em 

encontrar um posto de trabalho adequado acabam por optar por uma outra área, estando 

geralmente sobrequalificados para o posto de trabalho, mas apresentando lacunas ao 

nível de competências (skills). Entretanto, e ao observar em especial o caso do Ensino 

Superior, a mudança de área de formação pode significar uma reutilização de 

competências adquiridas para uma outra área e até a minimização de efeitos 
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consequentes dessa ineficácia de correspondência, ainda assim os autores alertam para o 

investimento acrescido face àquele que está ajustado e que pode não ser suportado por 

muitos, seja ao nível financeiro como motivacional, que continuarão a sofrer os efeitos 

de penalização (Betts, 1996; van Eijis e Heijke, 2000; Bauer, 2002; Heijke at al., 2002; 

Robst, 2007). 

 

 

1.3. Efeitos da Ineficácia de Correspondência 

 

Os estudos demonstram que a ineficácia de correspondência entre o trabalhador 

e o posto de trabalho, tanto ao nível do conjunto de anos de escolaridade como ao nível 

de competências e qualificação, provoca efeitos nos salários, na rotatividade e 

mobilidade profissional dos trabalhadores, na produtividade, na satisfação no trabalho, e 

que se reflecte no indivíduo, no conjunto dos trabalhadores e na sociedade, trazendo 

repercussões ao desenvolvimento do mercado de trabalho e no crescimento económico.  

 

A teoria do Job Matching defende que a correspondência eficaz entre educação e 

posto de trabalho traz benefícios para todas as partes envolvidas, seja para o indivíduo, 

seja para as empresas e mercado de trabalho, resultante de maiores índices de 

produtividade (Roterman, 1999; Dolton e Vignoles, 2000; Van de Werfhorst, 2002; 

Wolbers, 2003; Robst, 2007). Sorenson and Kalleberg (1981) aborda ainda o desejo por 

parte do indivíduo em sentir-se útil na sociedade, sobretudo em conseguir a 

oportunidade de explorar todas as suas capacidades no mercado de trabalho com a 

obtenção de um posto de trabalho adequado, que conduz a um salário mais justo. 

Entretanto, e sentindo os efeitos dessa ineficácia e ao não conseguir atingir essa 

oportunidade, o trabalhador, por vezes, acaba por apostar no melhoramento ou na 

alteração do seu nível ou tipo educacional ou das suas competências (On-the-job 

training). Pissarides (1994) e Messinis e Olekalns (2007), analisando o mercado 

australiano, revelam que existem benefícios quando os indivíduos investem para ficar 

num patamar mais próximo do requerido pelo posto de trabalho. 

Em seguida, abordar-se-á em específico os efeitos que maior destaque merecem 

na literatura, ou seja na rentabilidade, na mobilidade profissional, na satisfação no 

trabalho. 
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1.3.1. Efeitos na Rentabilidade 

  
A variável rentabilidade pode incluir salários, como também prémios salariais e 

promoções. A relação entre a ineficácia e a rentabilidade é das que mais discussão tem 

originado ao longo da literatura, «… education-job mistaches are reported to have 

serious effects on wages and other labour market oucomes.» (Allen e der Veldent, 

2001:1). 

O estudo dos efeitos na rentabilidade devido à ineficácia entre educação e posto 

de trabalho é feito partindo da base de dois modelos econométricos: o primeiro, por 

Duncan e Hoffman (1981) e, o segundo, por Verdugo e Verdugo (1989). 

Os autores Duncan e Hoffman (1981) foram pioneiros na estimação dos efeitos 

nos salários face à ineficácia de correspondência entre o nível educacional e o posto de 

trabalho. Partindo do modelo de regressão de salários de Mincer (1974), que, por sua 

vez, se terá baseado na Teoria do Capital Humano, os autores substituíram a variável de 

nível de escolaridade pela especificação ORU (Overeducation, Required education and 

Undereducation2), podendo ser representada da seguinte forma (vide Bauer 2002): 

 

��	��� =	�	 + �����
 + �����

� +	����
� + ���� +	���                                  (1) 

 

 

 Através da regressão económica, pretende-se equacionar a relação entre a 

remuneração Y de horas trabalhadas face ao nível de escolaridade, por indivíduo i, num 

determinado ano t.  

 Β0 = constante; 

β1 = o retorno quando os anos de escolaridade estão de acordo face ao exigido no 

posto de trabalho (required education); 

 β2 = o retorno quando há excesso de anos de escolaridade face ao exigido 

(overeducation); 

β3 = o retorno quando há falta de anos de escolaridade face ao exigido 

(undereducation); 

Xit = vector explicativo de variáveis correspondentes ao coeficiente Y; 

εit = margem de erro. 

                                                 
2 Este termo pode traduzir como: Sobreeducação, Educação requerida e Subeducação. 
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Em termos de resultados, os indivíduos sobreeducados apresentam resultados 

positivos, mas resultados inferiores aos que apresentam os indivíduos com a educação 

requerida para o posto de trabalho, por seu lado, os indivíduos subeducados apresentam 

resultados negativos, mas não tão negativo quando comparados aos indivíduos com 

educação requerida (Hartog, 2000). 

 

 Posteriormente, Vertugo e Vertugo (1989) especificam o modelo da seguinte 
forma (vide Bauer 2002): 
 

��	��� =	�	 + ����� + ������ +	����� + ���� +	���                              (2) 

  

Embora parecendo semelhantes na sua construção, quando comparados 

apresentam resultados com algumas diferenças aquando da sua aplicação, já que este 

modelo apresenta-nos OV (overeducation) e UN (undereducation) como variáveis 

dummys face ao nível requerido de educação. 

Em termos de resultado, este modelo indica-nos que os indivíduos 

sobreeducados têm retorno negativo face aos que têm a educação requerida para o posto 

de trabalho, por seu lado, os indivíduos subeducados que têm um retorno positivo face 

aos que têm a educação requerida (Rumberger, 1981; Hartog & Oosterbeek, 1988; 

Sicherman, 1991; Alba-Ramírez, 1993; Cohn & Kahn, 1995; Robst, 1995; Groeneveld, 

1996; Kiker, Santos e Mendes Oliveira, 1997; Hartog, 2000). 

 

Bauer (2002) insere a variável sexo na análise da relação entre a ineficácia e 

rendimento, a partir de dados disponíveis durante o período de 1984 a 1998 no mercado 

de trabalho alemão. Avaliando a sobreeducação e a subeducação, regista que os 

indivíduos do sexo feminino registam ainda mais penalizações de retorno da 

escolaridade requerida face aos indivíduos do sexo masculino.  

 

Heijke, Mes e Ris (2003) apresentam que a ineficácia na correspondência entre 

educação e posto de trabalho traz um efeito negativo nos salários e também no estatuto 

adquirido com o trabalho. E ao nível de progressão, autores indicam que há maiores 

probabilidades de aumento na rentabilidade por parte dos indivíduos sobreeducados e 

menores probabilidades por parte dos indivíduos subeducados face aos que detêm 

educação requerida para o posto de trabalho (Sicherman, 1991; Robst 1995; Groeneveld 
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e Hartog 2004), mas Buchel e Mertens (2000) contraria esta hipótese ao obter resultados 

precisamente inversos, indicando que são os indivíduos subeducados que têm maiores 

hipóteses de verem a sua rentabilidade aumentar face aos indivíduos sobreeducados.  

Em relação à escolha da área de formação, há a consciência do conhecimento de 

salários por parte dos estudantes, identificando uma vantagem comparativa por parte 

dos indivíduos que escolhem a área de formação utilizando esse conhecimento face aos 

outros que têm a expectativa ou desejo de virem a ocupar um posto de trabalho que 

corresponda à sua área de formação (Betts 1996; Robst, 2007).  

Hans Heijke at al. (2002) avaliaram o impacto de ser estar a trabalhar “fora da 

área” na Holanda, através de um modelo de regressão linear simples. Concluindo que 

quem trabalha fora da sua área de formação, tem salários mais baixos face aos que estão 

integrados num posto de trabalho da sua área de formação. Ora, se este grupo decide 

investir na sua formação, para adquirir competências que se adeqúem ao posto de 

trabalho e superarem essa lacuna, será duplamente mais penalizado, visto que ganha 

menos e tem de fazer um novo investimento.  

 

Quanto à diferenciação entre competências (skills) e educação, e embora 

registem uma baixa correlação tanto para a educação e as competências em relação aos 

postos de trabalho, Allen e van der Velden (2001: 444) admite que a educação apresenta 

um papel de destaque face às competências em relação a efeitos nos salários: «By 

contrast, only a small part of effects of over- and undereducation are accounted for by 

skill mismatches. In terms of additional explained variance, educational mismatches 

seem to be much more important than skill mismatches». 

Em suma, mesmo que os autores apresentem resultados distintos, a conclusão é 

unânime em considerar que os indivíduos que sofrem de incompatibilidade são sempre 

penalizados quanto ao retorno da educação (Hartog 2000). 
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1.3.2. Efeitos na Mobilidade Profissional 

 

Ao falar de mobilidade profissional, deve-se ter em conta dois tipos de 

mobilidade, a de um posto de trabalho para outro em diferentes empresas (job to job 

mobility), que pode no entanto incluir uma situação temporária de desemprego 

representando uma mobilidade involuntária por parte do trabalhador, e a rotatividade 

dentro da empresa (internal mobility) através de promoção, por exemplo. 

Quando abordado o conceito de sobreeducação (overeducation), a hipótese de 

mobilidade profissional surge como um efeito dessa situação, mas essa relação 

(overeducation – carrer mobility hypothesis) revelou-se ser tanto positiva como, na 

maioria dos estudos, negativa. Embora, os indivíduos sobreeducados registam rácios de 

mudança de emprego elevados (Sloane, Battu e Seaman, 1999).   

Essa ineficácia de correspondência é vista tanto ao nível do curto como ao longo 

prazo, havendo autores que defendem que a sobreeducação é um fenómeno temporário, 

dando-se uma fase de ajustamento eficaz, e outros que defendem que é um fenómeno 

permanente como problema de falha de mercado. 

 

No curto prazo, os autores sugerem que tal acontece devido a uma falta de 

ajustamento entre o nível de escolaridade requerido e os investimentos feitos pelas 

empresas e pelos indivíduos e que é um fenómeno transitório, decorrente sobretudo da 

primeira fase da carreira profissional, mas se isso assim se verifica é então expectável 

que a ineficácia diminua mediante as promoções e a rotatividade de funções dentro da 

empresa (Jovanovic, 1979; Sicherman e Galor, 1990; Hartog, 2000; Groot e Maassen 

van der Brink, 2000 e Wolbers, 2003). Dekker, De Grip e Heijke (2002) registam um 

efeito positivo entre o facto do trabalhador se encontrar sobreeducado para o posto e a 

probabilidade de ser promovido para um posto de trabalho mais elevado. 

Sicherman (1991), dentro da teoria do capital humano, aborda a sobreeducação 

como contributo para o processo de mobilidade profissional, apresentando resultados de 

que os trabalhadores aceitam esses postos de trabalho temporariamente para que essa 

mesma formação tenha repercussões no futuro, uma experiência para currículo. Assim, 

a mudança frequente de posto de trabalho é vista como uma fase de inserção que muito 

se deve à falta de experiência, postos de trabalho equivalentes e de formação 

profissional (Hersch, 1991; Groot, 1993, 1996; Plicht et al., 1994; Robst, 1995; Groot e 

Maassen van den Brink, 1996, 1997; García-Espejo, 1999). Muysken y Ter Weel (1998, 
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1999) constatam que as empresas preferem indivíduos com um nível de escolaridade 

mais elevado para um posto de trabalho que requer menor escolaridade, porque o 

indivíduo pode ser mais produtivo e poderá ser recompensado mais tarde, dando a 

oportunidade de comprovar à empresa que poderá ser uma mais-valia de futuro. 

 

Embora, defendendo que os trabalhadores sobreeducados vão adquirindo 

melhores empregos, ao longo do tempo, saindo dessa situação de sobreeducação, esses 

trabalhadores admitem que as competências adquiridas não ajudaram nos postos de 

trabalho futuros, o que contraria a hipótese de mobilidade profissional (Robst, 1995; 

Dekker, de Grip e Heijke, 2002; Büchel e Mertens, 2003). 

 

Contudo a mudança profissional não traz necessariamente a qualidade na 

eficácia de correspondência, como verifica Sloane, Battu e Seaman (1999), ao olhar 

para o mercado de trabalho inglês. Em geral, os trabalhadores sobreeducados ou 

movem-se para outros postos de trabalho em que continuam sobreeducados ou registam 

uma eficácia a curto prazo, em situações temporárias e não a longo termo. Autores 

registam a permanência de um grupo de trabalhadores na ineficácia de correspondência 

como um problema de falha de mercado, sendo um fenómeno permanente a longo prazo 

(Spence, 1973; Thurow, 1975; Tinbergen 1956; Hartog, 1981). 

Büchel & Mertens (2003) acaba por rejeitar a hipótese de mobilidade 

profissional, apurando que os trabalhadores alemães sobreeducados, face aos que estão 

ajustados, estão menos propensos a progredir para lugares acima do ocupado ou a ver 

aumentado o salário. A situação dos trabalhadores alemães sobreeducados agrava-se 

também pelo facto de recebem menos formação no emprego ou conhecimentos 

essenciais para a sua progressão profissional, permanecendo nessa situação. 

No mercado de trabalho holandês, Groot e Maassen van der Brink (2000) aborda 

a permanência do efeito de grupo, a sobreeducação pode aumentar caso o crescimento 

do nível de escolaridade dos trabalhadores – força de trabalho – seja maior do que o 

crescimento do nível de escolaridade dos postos de trabalho – oferta de mercado. Com 

isto, são os trabalhadores mais jovens os mais susceptíveis a permanecerem em postos 

de trabalho abaixo do nível de escolaridade que possuem, contradizendo a ideia do 

fenómeno temporário a curto prazo. 
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1.3.2.1. Mobilidade Profissional, Ciclo Económico e Desemprego  

 

Na literatura, existem autores que explicam que a ineficácia de correspondência 

pode ser explicada através dos Ciclos Económicos, outras variáveis podem medir esta 

relação como a taxa natural de desemprego; a taxa cíclica de desemprego que tem por 

base a flutuação anual da taxa natural de desemprego, normalmente relacionada aos 

ciclos económicos, ou as taxas de empregabilidade de áreas de formação,  

 

O conceito de desemprego está geralmente cruzado com a teoria de procura de 

emprego (Job Search Theory). Ao procurar emprego, o indivíduo pode deparar-se com 

falta de oferta dentro do seu nível de escolaridade e, sobretudo, dentro da sua área de 

formação, havendo a necessidade de se adaptar a um posto de trabalho fora do que 

procura, baseando-se nas condições actuais do mercado de trabalho, daí abordar a ideia 

da coexistência de fluxos de entrada e de saída de trabalhadores, de criação e de 

destruição de postos de trabalho, ao longo do ciclo económico. (Mortensen e Pissarides, 

1999). 

Para alguns autores, a mobilidade profissional encontra-se relacionada com o 

desemprego, Moscarini e Vella (2008) testaram essa relação a partir da observação das 

variações de procura de trabalho ao longo de um período de tempo e com base no 

modelo de Roy3, confirmando a existência de um padrão pró-cíclico da mobilidade 

profissional face à taxa de desemprego. Em fases de maiores taxas de desemprego, os 

indivíduos aceitam qualquer vaga disponível para continuarem empregados, com risco 

de aumento da ineficácia de correspondência. Por sua vez, em fases de menores taxas de 

desemprego, e havendo maior disponibilidade de postos de trabalho, os indivíduos 

tendem a procurar postos de trabalho que melhor se adequam ao capital humano que 

detém.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Roy (1951) demonstra que os indivíduos escolhem trabalhar na ocupação em que pensam ser mais 
produtivos, mas isso varia com os choques de oferta e procura existentes no mercado. 
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1.3.3. Efeitos na Satisfação no Trabalho 

 

Embora seja uma variável de carácter subjectivo, alguns autores consideram-na 

importante dentro dos efeitos da ineficácia de correspondência. Na literatura 

encontramos duas posições antagónicas, de um lado estão os autores que defendem a 

existência de uma relação entre a ineficácia e a satisfação no posto de trabalho e, do 

outro lado, os que a recusam. 

 

Hersch (1991), ao inquirir trabalhadores de 18 empresas de Eugene, nos Estados 

Unidos, utilizando uma escala de 0 a 10 para medir a satisfação, estabelece uma relação 

entre satisfação e ineficácia de correspondência. Os resultados indicam que não existe 

relação significativa naqueles que têm a educação requerida para o posto de trabalho, 

mas os indivíduos sobreeducados sentem-se menos satisfeitos com o seu posto de 

trabalho e os indivíduos do sexo feminino subeducados também. Buchel (2000), em 

análise ao mercado de trabalho alemão, e através de um modelo de regressão 

logarítmica, regista a evidência dos indivíduos sobreeducados para o posto de trabalho 

sentirem-se menos satisfeitos. 

Ao olhar para os diplomados de 11 países de Europa e Japão, Allen e van der 

Velden (2001), estabelecendo uma escala de 0 a 5 para medir a satisfação, regista 

semelhantes resultados, em que a sobreeducação tem um efeito negativo na satisfação e 

que a subeducação não tem qualquer efeito. Ao incluir também a ineficácia de 

correspondência horizontal, regista que trabalhar fora da sua área de educação também 

tem um efeito negativo na satisfação. 

Os autores abordam o conceito de sobrevalorização, o indivíduo que não pode 

aplicar por completo o seu nível de educação e de competências e que não sente que o 

investimento que tem feito traduz o retorno esperado, vai sentir-se insatisfeito no posto 

de trabalho obtido, não produzindo no seu potencial máximo, influenciando a variável 

produtividade (Hartog e Oosterbeek, 1998; Roterman, 1999; Garcia-Espejo e Ibanez, 

2006). 

Por outro lado, temos a recusa por completo dessa ideia, por não se registar 

qualquer resultado significativo que sustente uma relação entre a ineficácia de 

correspondência e a satisfação, como é o caso de Rubb (2003). 
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1.4. Outras Considerações sobre os Diplomados e o Mercado de Trabalho 

 

Durante aos últimos anos, assistiu-se a reformas nas Universidades, a nível 

curricular, de forma a dotar os diplomados com uma bagagem de competências gerais 

para melhor se adaptem ao mercado de trabalho, aumentando as taxas de 

empregabilidade das áreas de formação e combatendo o desemprego. Assim, 

possibilitando igualmente a hipótese de transferência de competências para várias 

situações profissionais, já que o ensino superior possibilitou uma modificação dos 

trabalhos que encontrávamos tradicionalmente no mercado de trabalho (Rothwell, 

Herbert, Rothwell, 2008; Van der Heijde, 2006). 

Porém autores alertam para o facto que nem todas as áreas de formação 

oferecem essa facilidade de transferência, o que pode provocar com que o diplomado, 

não encontrando soluções no mercado de trabalho mude de área de formação, o que 

origina um novo investimento, e como vimos anteriormente pode não ser facilmente 

suportado. Como indicam Corominas, Saurina e Villar (2010): «… some qualifications 

adapt more easily to the demands of the market and are highly committed to developing 

human capital skills, whereas others are less sensitive and less capable of responding to 

professional practice (De Wert, 1996; Mason et al., 2009)». 

 Entretanto na literatura questiona-se se as dificuldades de inserção no mercado 

de trabalho não é uma consequência quer do crescimento do número de diplomados do 

ensino superior, das faculdades que multiplicam a oferta, e de profissionais técnicos e 

científicos, traduzindo numa alteração das condições de emprego e das funções 

desempenhadas (Gaio Alves, 2003). 

Anteriormente citado que os fenómenos de mobilidade profissional e de 

sobreeducação afectam principalmente os jovens, Dolton e Vignoles (2000) afirmam 

que num período de seis anos após a saída das faculdades, há um grupo (30% dos 

diplomados) que permanece na ineficácia da sobreeducação, embora seja esse grupo que 

mais procura outra oportunidade adequada, mas que com o tempo não melhora a 

hipótese de encontrar e de mudar. Entretanto, a mobilidade profissional dos diplomados 

decorre de forma frequente nos primeiros anos, e tal não é diferente para o caso 

português como indica Chagas Lopes (1989) quando analisa a mobilidade profissional 

dos diplomados.  
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Ao ocuparem numa primeira fase postos de trabalho que exijam um nível de 

escolaridade abaixo do que detém, os diplomados são tidos como vantagem para o 

empregador, visto que a empresa não precisa de investir em formação, melhora os seus 

processos de produção com salários reduzidos, tendo produtividade de qualidade 

elevada por trabalhador com qualificação elevada a um menor custo, contudo esta 

situação reflecte também um problema de absorção de mercado (Freeman, 1976; 

Borghans e de Grip, 2000). 

 

Entretanto Hans Heijke at al (2002) defende que os diplomados não adquirem 

apenas conhecimento específico e técnicas, bem como competências genéricas, o que 

faz com que mesmo existindo ineficácia de correspondência entre a área de formação e 

o posto de trabalho, o diplomado adquiriu a capacidade de se ajustar e resolver 

problemas de melhor forma, possibilitando uma maior facilidade de executar tarefas 

diferentes da sua área de formação. Porém admite que isso acaba por gerar um efeito 

negativo na produtividade, e que o diplomado vê-se na necessidade constante de investir 

no futuro para adquirir as competências profissionais em falta, já que está sempre em 

desvantagem face ao que está cruzado eficazmente. 

 

 Por fim, e não esquecendo o problema da subutilização de potencialidades, 

assistiu-se à contratação de diplomados para ocupar postos de trabalhadores técnicos de 

ensino secundário, o que gerou com que os diplomados sentissem que os seus 

conhecimentos, competências e habilidades não estavam a ser utilizados no seu 

potencial óptimo (Borghans e de Grip 2000). No caso português, Rodrigues (2007:83), 

em Valente et al., expressa essa mesma ideia, « … um jovem [diplomado] transporta 

uma qualificação e uma vez chegado à empresa tem a sensação que a sua qualificação 

não está a ser plenamente aproveitada». 
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2. Evolução das preferências dos diplomados no ensino superior e na sua 
relação com o mercado de trabalho português 

 

 

Neste capítulo pretende-se observar a evolução dos diplomados na população 

activa portuguesa, no período de 1999 a 2010, bem como a sua posição face ao 

desemprego. 

Nele encontram-se duas partes distintas, mas relacionadas entre si, assim sendo o 

ponto 2.1. e subdivisões procuram observar os diplomados distribuídos pelas oito 

grandes áreas de formação, no geral e no particular, por género, e a sua evolução no 

período em análise, enquanto no ponto 2.2. e subdivisões procura-se abordar o 

desemprego e os diplomados, analisando o desemprego por níveis de escolaridade, por 

faixas etárias e, em pormenor, no ensino superior no geral e no particular, por género.  

  

 

2.1. Olhar o ensino superior português ao longo de 1999-2010 

 

No período em análise, registaram-se mudanças estruturais no Ensino Superior, 

sentidas sobretudo desde 2005 com as alterações na Lei de Bases do Sistema Educativo 

impostas pelo Processo de Bolonha, a introdução dos CET (Cursos de Especialização 

Tecnológica), o Contrato de Confiança celebrado entre o Governo e as Instituições, a 

fim de se realizar o Projecto de Desenvolvimento do Ensino Superior para 2010-14, 

prevendo a qualificação de mais de 100 mil activos num período de quatro anos, e, por 

fim, o objectivo firmado na estratégia europeia EU2020 que visa 40% de diplomados 

com 30-34 anos. 

Simultaneamente, em Portugal, assiste-se à constante subida de diplomados no 

ensino superior, tendência essa que transmite uma maior consciencialização face à 

importância na aposta de formação para se obter uma carreira profissional, com vista a 

melhores condições de salários, de qualidade e de satisfação profissional, ou 

simplesmente ter-se acesso a maiores possibilidades de oferta, dotando igualmente o 

mercado de trabalho com pessoas cada vez mais qualificadas.  

No ano lectivo 2009/10, registava-se a oferta de 143 instituições neste sector, 

sendo 46 instituições de cariz público e 97 instituições de cariz privado, oferecendo um 

total de 4044 cursos (vide tabela 1). Essa oferta encontra-se distribuída por oito grandes 
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áreas de formação: Educação; Humanidades e Artes; Ciênciais Sociais, Comércio e 

Direito; Ciências, Matemática e Informática; Engenharia, Indústrias Transformadoras; 

Agricultura; Saúde e Protecção Social e de Serviços, que, por sua vez, encontram-se 

divididas por áreas de estudo.  

 

Tabela 1 – Número de cursos por ciclo e por áreas de estudo, ano lectivo 2009/10 

 

Verifica-se que a nível de oferta, a área que disponibiliza maior número de 

cursos é a área de Ciênciais Sociais, Comércio e Direito (vide conjunto de áreas de 

estudo assinaladas a amarelo na tabela 1) com 1031 cursos (26% da oferta), seguindo-se 

as áreas de Humanidades e Artes (vide assinalado a lilás na tabela 1) com 599 cursos 

(15%) e de Ciências, Matemática e Informática (vide assinalado a laranja na tabela 1) 

com 573 cursos (14%). Com menor número de ofertas seguem-se as áreas de 

Engenharia, Indústrias Transformadoras (vide assinalado a azul na tabela 1) com 516 

cursos (13%); de Educação (vide assinalado a vermelho na tabela 1) com 492 cursos 

(12%); de Saúde e Protecção Social (vide assinalado a rosa na tabela 1) com 455 cursos 

Áreas de Estudo 
1.º Ciclo 

Licenciaturas 
2.º Ciclo 
Mestrados 

3.º Ciclo 
Doutoramentos 

 
Total 

Formação de Professores e 
Ciências da Educação 

91 373 28 492 

Artes 178 116 15 309 

Humanidades 85 128 77 290 

Ciências Sociais e do 
Comportamento 

109 217 71 397 

Informação e Jornalismo 36 29 7 72 
Ciências Empresariais 241 209 23 473 

Direito 37 40 12 89 

Ciências da Vida 49 77 35 161 

Ciências Físicas 42 75 55 172 
Matemática e Estatística 18 27 22 67 

Informática 90 63 20 173 
Engenharia e Técnicas afins 120 131 59 310 
Indústrias Transformadoras 21 37 12 70 
Arquitectura e Construção 41 72 23 136 

Agricultura, Silvicultura e Pesca 29 34 7 70 
Ciências Veterinárias 5 6 4 15 

Saúde 180 180 36 396 
Serviços Sociais 36 20 3 59 
Serviços Pessoais 83 44 10 137 

Serviços de Transporte 4 5 2 11 
Protecção do Ambiente 21 38 8 67 
Serviços de Segurança 38 37 3 78 

Fonte: Estado da Educação 2011. A Qualificação dos Portugueses 
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(11%); de Serviços (vide assinalado a castanho na tabela 1) com 293 cursos (7%) e, em 

último, de Agricultura (vide assinalado a verde na tabela 1) com 85 cursos (2%). 

 

 

2.1.1. Os diplomados no total 
 

O GPEARI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, apresenta 

dados dos diplomados distribuidos por oito grandes grupos de áreas de formação: 

Educação; Artes e Humanidades; Ciências Sociais, Comércio e Direito; Ciênciais, 

Matemáticas e Informática; Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção; 

Agricultura; Saúde e Protecção Social; e Serviços, aprovado pela portaria n.º 256/2005, 

de 16 de Março, publicada em Diário da República (vide Anexo 1). 

De seguida, regista-se a evolução do peso do número de diplomados por área de 

formação no total de diplomados em Portugal entre 1999 e 2010. 

 

Tabela 2 – Percentagem de cada área de formação face ao total anual de diplomados 

 

 Em 1999, para um total de 51.336 diplomados, observa-se que, as áreas que 

produziam um maior número de diplomados eram respectivamente as áreas de Ciências 

Sociais, Comércio e Direito (39%); Educação (16%); e Engenharia, Indústrias 

Transformadoras e Construção (13%). No entanto, no ano de 2005, a área de Saúde e 

Protecção Social passa a ocupar o segundo lugar de diplomados (19%) e a Educação 

perde terreno, acabando por sair das primeiras três preferências a partir de 2006 (12%).  

Já, em 2010, a diferença é significativa face a 1999, a área de Saúde e Protecção Social 

  Educação 
Artes e 

Humanidades 

Ciências 
Sociais, 

Comércio e 
Direito 

Ciências, 
Matemática e 
Informática 

Engenharia, Indústrias 
Transformadoras e 

Construção 
Agricultura 

Saúde e 
Protecção 
Social 

Serviços 

1999 16,16 9,21 38,81 5,88 13,23 2,31 9,92 4,48 
2000 17,71 8,93 35,04 5,93 12,86 2,24 12,79 4,49 
2001 19,72 7,95 31,86 5,60 11,68 2,27 16,67 4,26 
2002 22,00 8,30 28,52 5,97 12,91 2,08 15,37 4,84 
2003 21,89 8,33 28,03 6,14 13,05 2,04 15,44 5,08 
2004 17,70 8,79 28,63 6,49 13,92 1,94 16,96 5,57 
2005 14,65 8,78 28,03 6,71 14,32 1,94 19,28 6,30 
2006 12,45 8,54 29,12 6,01 14,19 1,71 21,80 6,18 
2007 8,72 8,53 30,17 6,37 18,80 1,70 19,91 5,79 
2008 6,43 8,90 28,00 7,49 20,28 2,44 20,71 5,76 
2009 6,16 8,25 29,37 6,99 19,61 1,92 21,19 6,51 
2010 8,65 8,22 29,27 6,54 18,33 1,60 20,85 6,54 

Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 
Elaboração Própria 
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avança de 5.094 diplomados (10% do total de diplomados) para 16.387 diplomados 

(21% do total de diplomados), contrariamente à da área de Educação, que recua 

significativamente dos 8.294 diplomados (16% do total de diplomados) para os 6.801 

diplomados (9% do total de diplomados).  

As preferências foram mudando durante o período em observação (vide gráfico 

1), reflectindo uma maior aposta na área da Saúde e Protecção Social em detrimento da 

área da Educação. Estas duas são as séries com padrão de mudança mais evidente, certo 

é que esse crescimento na área de Saúde e de Protecção Social encontra-se ligado 

igualmente ao aparecimento de mais oferta neste sector com o aumento de cursos e 

aumento de vagas (em 2000 registavam-se 3.956 vagas face a 8.164 vagas em 20104) e 

na área de Educação com uma clara diminuição de vagas (em 2000 registavam-se 5.686 

vagas face a 1.710 vagas em 20105). 

 

Gráfico 1 – Total de diplomados por ano e área de formação, por milhares de 

indivíduos (1999-2010)  

 
Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 

Elaboração Própria 
 

                                                 
4 De acordo com dados apresentados em Estado da Educação. A qualificação dos Portugueses, pp. 171. 
5 Idem 
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Entretanto, as áreas de Ciências Sociais, Comércio e Direito e de Engenharia, 

Indústrias Transformadoras e Construção mantêm-se no topo da produção dos 

diplomados, já que a área de Ciências Sociais, Comércio e Direito sobe dos 19.923 

diplomados, em 1999, para 23.012 diplomados em 2010, mas verificando-se recuos 

percentuais face ao total anual de diplomados passando de 38,81% a 29,27%, e a área de 

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção sofre um grande aumento 

passando dos 6.790 diplomados, em 1999, para 14.912 diplomados em 2010 (no total de 

diplomados passando de 12,23% a 18,33%). 

Enquanto as áreas de Artes e Humanidades; Ciências, Matemática e Informática; 

Agricultura; e Serviços continuam a ser as áreas com menor número de diplomados, 

embora registando um aumento do total de diplomados por área, representando também 

ser séries que mantêm uma tendência normalizada, ou seja, sem aumentos ou perdas 

significativas (vide gráfico 1).  

De 1999 a 2010, as áreas de Ciências, Matemática e Informática e de Serviços 

registaram ligeiras subidas, tanto a nível do total de diplomados por área de formação 

como no valor percentual da área de formação face ao total anual de diplomados, a área 

de Ciências, Matemática e Informática sobe dos 3.019 diplomados para 5.139 

diplomados em 2010, (de 5,8% subindo aos 6,5% do total de diplomados), e a área de 

Serviços sobre dos 2.302 diplomados para os 5.141 diplomados, em 2010 (de 4,5% 

subindo para os 6,5% do total dos diplomados).  

Quanto às áreas de Artes e Humanidades e Agricultura, embora registem subidas 

na produção de diplomados, verificam-se recuos percentuais face ao total anual de 

diplomados, visto que a área de Artes e Humanidades registava 4.227 diplomados 

subindo para os 6.458 diplomados, mas recuando um ponto percental de 1999 a 2010, 

passando dos 9% para os 8% do total dos diplomados, e a área da Agricultura, que 

registava 1.187 diplomados sobe para os 1.259 diplomados em 2010, recuando dos 

2,3% passando a 1,6% do total dos diplomados, sendo esta a área com menor número de 

diplomados no nosso país. 
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Relativamente ao número total de diplomados, este continuou a subir atingindo 

os 78.609 diplomados em 2010, um aumento gradual e significativo apenas com uma 

quebra de diplomados no ano de 2009.  

De referir, a importância dos CET – Cursos de Especialização Tecnológica, que 

se tratam de formações de ensino pós-secundário, visando o aprofundamento de 

conhecimentos científicos e tecnológicos numa determinada área de formação, 

conferindo o nível 5 de qualificação profissional, de acordo com o Quadro Nacional de 

Qualificações (QNQ). Estes cursos, para além de ser ministrados noutras instituições 

como escolas secundárias e profissionais, são ministrados também em instituições de 

ensino superior, cuja conclusão confere um diploma de especialização tecnológica que 

permite o acesso ao ensino superior sem a necessidade da realização de quaisquer 

provas especifícas. O aumento de procura dos CET, sobretudo a partir de 2004, trouxe 

também implicações ao nível de aumento de vagas em determinados cursos, visto que o 

acesso directo ao ensino superior tornou a oferta maior.6 

 

Portanto, o número de vagas aumentou no ensino superior e, consecutivamente, 

o número de diplomados. Para além do crescimento de diplomados, assiste-se 

igualmente a mudanças de escolha na área de formação, registando um crescimento de 

diplomados nas áreas de Saúde e de Engenharias, Indústrias transformadoras, e 

Construção e uma diminuição significativa na área de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Conselho Nacional de Educação (2011),  Estado da Educação. A qualificação dos Portugueses, pp. 158. 
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2.1.2. Os diplomados por género 
 

Para igual período, analisando as séries decompostas por sexo, os diplomados 

subiram de forma significativa para os dois géneros (vide gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Total de diplomados por ano e género (1999-2010) 

 
Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 

Elaboração Própria 
 
 

Em 1999, registavam-se 18.349 diplomados do sexo masculino face a 32.987 

diplomados do sexo feminino, a subida foi gradual em ambos, até ao registo de 31.354 

diplomados do sexo masculino e 47.255 diplomados do sexo feminino, em 2010. 

Entretanto, pode observar-se que a percentagem dos diplomados do sexo masculino foi 

crescendo face ao total, havendo um decréscimo dos diplomados do sexo feminino, ora, 

se, em 1999, dos 51.336 diplomados no total, 35,74% eram diplomados do sexo 

masculino e 64,26% eram diplomados do sexo feminino, em 2010, 39,89 são 

diplomados do sexo masculino e 60,11% são diplomados do sexo feminino (vide tabela 

3) 
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Tabela 3 - Total de diplomados por ano e por género, em valores absolutos e em 

percentagem 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se uma análise por género em particular, começando pelos diplomados do 

sexo masculino e depois os diplomados do sexo feminino.   

 

Gráfico 3 - Total de diplomados do sexo masculino, por área de formação (1999-2010) 

 
Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 

Elaboração Própria 
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Número de indivíduos Taxa de diplomados 

Total Masculino  Feminino Masculino Feminino 

1999 51.336 18.349 32.987    35,74       64,26    
2000 54.255 18.658 35.597    34,39       65,61    
2001 61.140 20.092 41.048    32,86       67,14    
2002 64.098 21.051 43.047    32,84       67,16    
2003 68.511 22.491 46.020    32,83       67,17    
2004 68.668 23.448 45.220    34,15       65,85    
2005 69.987 24.345 45.642    34,79       65,21    
2006 71.828 24.840 46.988    34,58       65,42    
2007 83.276 32.130 51.146    38,58       61,42    
2008 84.009 33.900 50.109    40,35       59,65    
2009 76.567 31.185 45.382    40,73       59,27    
2010 78.609 31.354 47.255    39,89       60,11    

Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 
Elaboração Própria 
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Em 1999, o maior número de diplomados do sexo masculino pretence às áreas 

de Ciências Sociais, Comércio e Direito (7.204 diplomados); Engenharia, Indústrias 

Transformadoras e Construção (4.525 diplomados); Artes e Humanidades (1.414 

diplomados); Educação (1.362 diplomados); seguindo-se Ciências, Matemática e 

Informática (1.248 diplomados); Saúde e Protecção Social (1.129 diplomados); Serviços 

(982 diplomados); e Agricultura (485 diplomados). Já em 2010, regista-se uma 

alteração de preferências, visto que o maior número de diplomados do sexo masculino 

pretence às áreas de Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção (9.961 

diplomados); Ciências Sociais, Comércio e Direito (8.606 diplomados); Saúde e 

Protecção Social (3.559 diplomados), seguindo-se Serviços (2.797 diplomados); Artes e 

Humanidades (2.511 diplomados); Ciências, Matemática e Informática (2.352 

diplomados); Educação (1.039 diplomados) e Agricultura (529 diplomados) (vide 

gráfico 3). 

 

Gráfico 4 - Total de diplomados do sexo feminino, por área de formação (1999-2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 
Elaboração Própria 
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Em 1999, nos diplomados do sexo feminino, o maior número de produção de 

diplomadas pretence às áreas de Ciências Sociais, Comércio e Direito (12.719 

diplomados); Educação (6.932 diplomados); Saúde e Protecção Social (3.965 

diplomados), seguindo-se Artes e Humanidades (3.313 diplomados); Engenharia, 

Indústrias Transformadoras e Construção (2.265 diplomados); Ciências, Matemática e 

Informática (1.771 diplomados); Serviços (1.320 diplomados); e Agricultura (702 

diplomados). Não havendo alterações significativas na tendência, em 2010, registamos 

que o maior número de diplomadas pretence às mesmas áreas de 1999, sendo Ciências 

Sociais, Comércio e Direito (14.406 diplomados); Saúde e Protecção Social (12.828 

diplomados); Educação (5.762 diplomados), seguindo-se então Engenharia, Indústrias 

Transformadoras e Construção (4.451 diplomados); Artes e Humanidades (3.947 

diplomados); Ciências, Matemática e Informática (2.787 diplomados); Serviços (2.344 

diplomados); e Agricultura (730 diplomados) (vide gráfico 4). 

Concluindo, pode-se observar as tendências no padrão de escolha de área de 

formação em níveis percentuais, para ambos os sexos masculino e feminino e para cada 

ano respectivo (vide tabelas 4 e 5).  

 

 Tabela 4 – Diplomados do sexo masculino por ano e área de formação, em valores 

percentuais (1999-2010) 

 

 

 

 
Educação 

Artes e 
Humanidades 

Ciências 
Sociais, 

Comércio e 
Direito 

Ciências, 
Matemática e 
Informática 

Engenharia, 
Indústrias 

Transformadoras 
e Construção 

Agricultura 
Saúde e 
Protecção 
Social 

Serviços 

1999 7,42 7,71 39,26 6,80 24,66 2,64 6,15 5,35 

2000 8,34 7,73 35,53 7,03 24,54 2,83 8,09 5,91 

2001 8,52 7,88 34,50 7,02 23,01 2,92 10,49 5,67 

2002 9,51 8,33 29,70 7,68 25,80 2,45 9,91 6,62 

2003 8,82 8,40 30,43 7,74 26,25 2,45 9,29 6,62 

2004 7,13 8,63 29,43 8,50 27,14 2,21 10,04 6,92 

2005 6,36 8,45 27,76 8,46 27,61 2,28 11,28 7,80 

2006 5,46 8,68 27,91 7,68 27,56 1,97 12,93 7,81 

2007 3,56 8,07 27,62 7,28 34,97 1,86 10,20 6,45 

2008 2,43 8,15 24,52 8,08 36,15 2,92 10,96 6,79 

2009 2,23 7,91 26,39 7,57 34,00 2,12 11,20 8,57 

2010 3,31 8,01 27,45 7,50 31,77 1,69 11,35 8,92 

Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 
Elaboração Própria 
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Tabela 5 – Diplomados do sexo feminino por ano e área de formação, em valores 

percentuais (1999-2010) 

 

Em ambos, verifica-se que há uma diminuição significativa na área da Educação, 

mais acentuado entre os indivíduos do sexo masculino, face ao aumento generalizado de 

diplomados na área de Saúde e Protecção Social. 

Em 1999, a área de Educação registava uma produção de 7,42% dos diplomados 

do sexo masculino e 21,01% dos diplomados do sexo feminino e a área de Saúde e 

Protecção Social registava 6,15% dos diplomados do sexo masculino e 12,2% dos 

diplomados do sexo feminino. Já em 2010, a área de Educação produz apenas 3,31% de 

diplomados do sexo masculino e 12,19% dos diplomados do sexo feminino, enquanto a 

área de Saúde e Protecção Social sobe para 11,35% de diplomados do sexo masculino e 

27,15% dos diplomados do sexo feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educação 

Artes e 
Humanidades 

Ciências 
Sociais, 
Comércio 
e Direito 

Ciências, 
Matemática e 
Informática 

Engenharia, 
Indústrias 

Transformadoras 
e Construção 

Agricultura 
Saúde e 
Protecção 
Social 

Serviços 

1999 21,01 10,04 38,56 5,37 6,87 2,13 12,02 4,00 

2000 22,63 9,56 34,78 5,36 6,74 1,94 15,25 3,74 

2001 25,20 7,98 30,56 4,90 6,14 1,96 19,70 3,56 

2002 28,10 8,29 27,93 5,14 6,61 1,90 18,05 3,97 

2003 28,28 8,29 26,86 5,36 6,59 1,84 18,44 4,33 

2004 23,19 8,88 28,21 5,45 7,06 1,80 20,54 4,87 

2005 19,06 8,96 28,17 5,77 7,23 1,76 23,54 5,50 

2006 16,14 8,47 29,77 5,12 7,11 1,57 26,50 5,32 

2007 11,96 8,83 31,77 5,80 8,65 1,61 26,02 5,37 

2008 9,13 9,40 30,36 7,09 9,55 2,11 27,31 5,06 

2009 8,86 8,48 31,42 6,59 9,73 1,78 28,06 5,09 

2010 12,19 8,35 30,49 5,90 9,42 1,54 27,15 4,96 

Fonte: GPEARI/MCTES-DIMAS/RAIDES 
Elaboração Própria 
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2.2. Desemprego e Crescimento Económico 
 

 A nível macroeconómico, o ciclo económico tende a acompanhar o 

emprego/desemprego, sendo que em ciclos de crescimento económico em fase 

ascendente registam-se menores taxas de desemprego e o inverso em ciclos de 

crescimento económico em fase descendente. (Blanchard, 2001) 

No período de 1999 a 2010, assiste-se uma fase descendente do ciclo económico 

português, que se traduziu na incapacidade de criação de postos de trabalho, na 

destruição de outros tantos devido a falência ou diminuição de produção das empresas, 

de aumentos de dívida pública e de dificuldade de financiamento nos mercados 

financeiros. Estes factos foram acompanhados pelo crescimento constante da taxa de 

desemprego (vide gráfico 5), que atinge recordes históricos de 15%, no segundo 

trimestre de 2012, segundo dados do INE. 

 

Gráfico 5 – Evolução da taxa de crescimento do PIB e da taxa de desemprego, em 

Portugal (1999-2010)  

 

       
Taxa de crescimento do PIB a preços constantes (A) 

                    Taxa de desemprego (B) 

Fonte: INE, Banco de Portugal 
Elaboração PORDATA 
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2.2.1. Desemprego por nível de escolaridade 
 

No gráfico seguinte, observa-se que o número de desempregados aumentou 

gradualmente, tanto entre os indivíduos que não detêm escolaridade como entre os 

indivíduos que detêm qualquer nível de nível de escolaridade (básico, secundário e pós-

secundário, e superior). 

 

Gráfico 6 – Total de população desempregada por nível de escolaridade completa 
(1999-2010) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: INE - Inquérito do Emprego 
Elaboração Própria 

 
 

Em Portugal, em 1999 verificava-se um total de 225.900 desempregados (cerca 

de 4,40% da população activa), divididos por 162.100 desempregados com o ensino 

básico (71,76% do total de desempregados); 33.800 desempregados com o ensino 

secundário ou pós-secundário (14,96% do total de desempregados); 17.800 

desempregados com o ensino superior (7,88% do total de desempregados); e 12.200 

desempregados com nenhum grau de escolaridade (5,4% do total de desempregados).  

Gradualmente o desemprego total foi aumentando ao longo dos anos, e, em 

2010, atingia já os 602.600 desempregados (representando cerca de 10,8% da população 

activa) repartidos por 403.500 com o ensino básico (66,96% do total de 

desempregados); 115.000 desempregados com o ensino secundário ou pós-secundário 

(19,08% do total de desempregados); 63.800 desempregados com o ensino superior 
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(10,59% do total de desempregados); e 20.300 desempregados com nenhum grau de 

escolaridade (3,37 % do total de desempregados). 

 

Gráfico 7 – Taxa de desemprego por níveis de escolaridade (1999-2010) 

 
Fonte: INE - Inquérito do Emprego 

Elaboração Própria 
 

 

O gráfico 7 apresenta a evolução da taxa de desemprego por nível de 

escolaridade, registando um aumento generalizado em todos os níveis de escolaridade. 

Ainda assim os desempregados com o ensino superior registam menor percentagem (de 

3,74% em 1999 para 7,14% em 2010), seguidos dos desempregados sem escolaridade 

(de 2,42% em 1999 para 9,23 em 2010), dos desempregados com o ensino secundário e 

pós-secundário (de 4,56% em 1999 para 11,70% em 2010) e, por fim, dos 

desempregados com o ensino básico (de 4,56% em 1999 para 11,70% em 2010), tal 

evolução deve-se também ao aumento da formação da população activa, sendo os mais 

atingidos os que detêm menor escolaridade. 

Embora se verifique que o número de desempregados com o ensino superior 

completo ande de forma paralela com o número de desempregados com o ensino 

secundário e pós-secundário completo, ainda assim mantém-se abaixo deste, 

principalmente nos últimos dois anos, em que o ensino secundário e pós-secundário se 

distanciou de forma significativa. 

Isto permite concluir que obter um diploma parece ainda garantir maiores 

hipóteses da entrada da vida activa. Mesmo para um posto de trabalho com menor 

escolaridade, entre um indivíduo com o ensino secundário e um indivíduo com o ensino 
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superior, por vezes as empresas acabam por escolher o indivíduo com maior 

escolaridade, podendo ser uma mais-valia de futuro com aumentos de produtividade a 

menor custo de remuneração (Muysken y Ter Weel 1998, 1999). 

Ao longo do período em análise, é de registar a ocorrência de alterações na 

estrutura da população activa com a saída de grupos de indivíduos mais velhos e 

menores níveis de escolaridade, em média, e a entrada de grupos de indivíduos mais 

jovens e com níveis de escolaridade mais elevados, em média. O que significa que o 

aumento do desemprego começa a atingir naturalmente o grupo de pessoas com maiores 

níveis de escolaridade (vide gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Taxa de desemprego por faixas etárias 

 
Fonte: INE - Inquérito do Emprego 

Elaboração Própria/Cálculos próprios 
  

 

Verifica-se um aumento do desemprego em todos os grupos etários, com maior 

evidência na população mais jovem. Em 1999, os desempregados com menos de 25 

anos atingiam os 8,8%, mais do dobro que a soma do registado pelos desempregados 

entre os 25 a 54 anos, com 4%, e pelos desempregados entre os 55 a 64 anos, com 3%. 

Essa tendência tende a aumentar no período do tempo analisado, em 2010, os 

desempregados com menos de 25 anos chegam a atingir os 22,4%, contrastando com os 

10,7% de desempregados entre os 25 a 54 anos e os 8,9% de desempregados entre os 55 

a 64 anos. Em suma, os jovens são os mais afectados pelo desemprego, reflectindo uma 

população activa concentrada, sobretudo, na faixa dos 55 a 64 anos, ora o que contribui 

à falta de inovação, de novas ideias, a contrariar práticas obsoletas e estáticas. 
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2.2.2. Desemprego no ensino superior  
 

Observando em pormenor para o ensino superior, segue-se uma análise do 

crescimento anual do total de diplomados existentes e do total de diplomados 

desempregados na população activa portuguesa (vide tabela 8).   

 

Gráfico 9 – Taxa de Crescimento Anual de Diplomados e de diplomados 

desempregados por ano (2000-2010) 

 
Fonte: INE - Inquérito do Emprego 

Elaboração Própria/Cálculos próprios 
 

 

 Com base no ano de 1999, verifica-se que a taxa de crescimento anual de 

desemprego entre diplomados aumentou a um ritmo mais elevado do que a taxa de 

crescimento dos próprios diplomados, sobretudo durante os anos de 2000 a 2003. 

Principalmente nos anos 2003 e 2004, a taxa de crescimento do desemprego dos 

diplomados, face a 1999, foi de 20,07% e de 16,32%, respectivamente, face a um 

crescimento anual dos desempregados que registou nos 6,76% e nos 8,48%, 

respectivamente.  

No entanto, verifica-se que, em anos como 2003 e 2007, o aumento de 

diplomados para o mercado de trabalho também provocou um aumento na taxa de 

desempregado dos diplomados. Todavia, não se pode afirmar que exista uma correlação 

entre a produção de diplomados para o mercado de trabalho e a taxa de desemprego dos 

diplomados, veja-se os anos 2002 e 2010, em que se verifica uma diminuição de 

diplomados face a 1999 mas assiste-se a um aumento de diplomados desempregados. 
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Na tabela seguinte, observa-se a distribuição do número de desempregados pelos 

grandes grupos das áreas de formação no período de 2004 a 2010, verificando a 

ausência de análise dessa distribuição em períodos anteriores. 

 

Tabela 6 – Total de diplomados desempregados por ano e área de formação, por 

milhares de indivíduos (2004-2010) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Educação 5,6 6,4 7,6 11,3 6,2 4,9 7,4 

Artes e Humanidades 5,7 6,9 8,0 9,9 11,4 7,1 7,1 

Ciências sociais, Comércio e Direito 12,4 13,4 13,7 17,5 14,8 16,7 23,8 

Ciências, Matemática e Informática 6,6 7,6 8,2 5,8 8,6 6,3 6,7 

Engenharia, Indústrias transformadoras e Construção § 8,0 6,8 7,7 8,5 10,1 7,5 

Agricultura § § § § § § § 

Saúde e Protecção social § § § § 5,5 4,6 6,4 

Serviços § § § § § § § 

Total 37,9 46,2 48,4 59,3 57,6 55,0 63,8 

Observações cedidas pelo INE: 
§ = Valor com erro de amostragem associado superior a 20%, pelo que não pode ser divulgado 

Fonte: INE – Inquérito do Emprego 
 

Ao longo do período observado, o grupo que regista um maior número de 

desempregados é a área de formação das Ciências Sociais, Comércio e Direito (com 

12,4 mil desempregados diplomados, em 2004, subindo para 23,8 mil desempregados 

diplomados, em 2010), seguindo-se as Engenharia, Indústrias transformadoras e 

Construção (com 8 mil desempregados diplomados, em 2005, subindo aos 7,5 mil 

desempregados diplomados, em 2010).  

 

Entretanto, em 2004, seguiam-se as Ciências, Matemática e Informática, que se 

manteve mais ou menos estável na evolução dos desempregados diplomados, só ficando 

à frente da Saúde e Protecção social, em 2010 (com 6,6 mil desempregados diplomados, 

em 2004, mantendo nos 6,7 mil desempregados diplomados, em 2010). 

Por fim, seguem-se a Educação (com 5,6 mil desempregados diplomados, em 2004, 

subindo para os 7,4 mil desempregados diplomados, em 2010) e as Artes e 

Humanidades (com 5,7 mil desempregados diplomados, em 2004, subindo para os 7,1 

mil desempregados diplomados, em 2010), que se vão mantendo lado a lado no 

progresso do aumento de desemprego ao longo do período analisado, e, em último, a 

Saúde e da Protecção Social só mostrando dados evidentes de 2008 a 2010 (com 5,5 mil 
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desempregados diplomados, em 2008, subindo para os 6,4 mil desempregados 

diplomados, em 2010). 

Os grupos das áreas de formação da Agricultura e dos Serviços não foram 

apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) devido ao valor com erro de 

amostragem associado ser superior a 20%, pelo que não pode ser divulgado, já que tais 

valores podem enviesar resultados se aplicados a outras variáveis de estudo. 

 

2.2.2.1. Desemprego no ensino superior por género  
 

Observando o desemprego no ensino superior, conclui-se a existência de uma 

diferença acentuada entre os desempregados do sexo masculino e os do sexo feminino. 

Alguns anos em particular, o número de desempregados do sexo masculino chega a ser 

quase o dobro do número de desempregados do sexo masculino Algumas explicações 

para este facto, poderão passar pela condição inerente ao sexo feminino, tais como a 

condição de maternidade e a desigualdade entre sexos existente ainda nos dias de hoje 

no mercado de trabalho. 

 
Gráfico 10 – Total de população desempregada por género com o ensino superior 

(1999-2010) 

 
Fonte de Dados: INE - Inquérito do Emprego 

Elaboração Própria 
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No gráfico 10, podemos verificar que, ao longo dos anos, o número de 

desempregados do sexo masculino foi sempre inferior ao registado no sexo feminino. 

Em 1999, registava-se de 11.300 desempregados do sexo feminino (2,38% face ao total 

de população activa com o ensino superior completo) e 6.500 de desempregados do 

sexo masculino (1,37% face ao total de população activa com o ensino superior 

completo), já em 2010, registava-se 41.900 de desempregados do sexo feminino (4,69% 

face ao total de população activa com o ensino superior completo) e 21.900 de 

desempregados do sexo masculino (2,45% face ao total de população activa com o 

ensino superior completo).  

Entretanto, pode verifica-se na seguinte tabela que, nos períodos de 2000 a 2003 

e 2006 a 2008, os diplomados desempregados do sexo feminino eram mais do dobro do 

que os diplomados desempregados do sexo masculino. 

 

Tabela 7 – Taxa de desemprego no ensino superior sobre o total de desempregados, por 

género (1999-2010) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Feminino 2,38 2,11 2,50 3,66 4,03 3,40 4,04 4,31 5,26 4,93 3,86 4,69 

Masculino 1,37 1,03 0,95 1,22 1,96 1,89 2,28 2,03 2,22 1,98 2,57 2,45 

Fonte de Dados: INE – Inquérito do Emprego 

Elaboração Própria 

 

Gráfico 11 – Taxa de crescimento anual de desemprego no ensino superior, por género 

(1999-2010) 

  
Fonte de Dados: INE - Inquérito do Emprego 

Elaboração Própria/Cálculos próprios 
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Com base no ano 1999, calculou-se a taxa de crescimento anual para analisar a 

evolução do desemprego por género (vide gráfico 11). Podendo observar-se que em 

ambos houve um crescimento gradual ao longo do período analisado, passado do registo 

de valores negativos em 2000 (-8,9% de desempregados diplomados do sexo feminino e 

-23,1% de desempregados diplomados do sexo masculino) para valores significativos 

em 2010 (12,7% de desempregados diplomados do sexo feminino e 11,7% de 

desempregados diplomados do sexo masculino). 

 Embora o número de desempregados diplomados do sexo feminino ser superior 

ao número de desempregados diplomados do sexo masculino, quando observado a nível 

de cálculo de taxa de crescimento anual a diferença não é tão significativa, andando 

praticamente lado a lado, embora a taxa de crescimento dos diplomados desempregados 

continue a ser mais elevada no sexo feminino do que no sexo masculino, o que significa 

que a tendência será para que se mantenham as discrepâncias assinaladas. 

 

 

2.3. Ideias a retirar 
 
 
Em jeito de conclusão, há que retirar um conjunto de ideias que irão conduzir à 

análise prática que se segue. 

Parece existir uma relação entre oferta, produção de diplomados e o desemprego. 

Observando o último ano apresentado, pode ver-se que a área de Ciências Sociais, 

Comércio e Direito obtém 29,7% dos diplomados que, por sua vez, resulta da oferta de 

1031 cursos (25,5% dos 4044 cursos) e reflectindo 23,8% de diplomados 

desempregados, sendo a área que apresenta maior número de oferta, produção e 

desemprego face às restantes áreas e que o valor de produção de diplomados ronda 

valores aproximados de desemprego. Esta área serve de tendência de escolha para 

ambos os sexos, sendo a primeira escolha do sexo feminino (30,49%) e a segunda, do 

sexo masculino (27,45%). Em suma, a oferta é vasta e a produção demasiada para a 

absorção de mercado, o que gera uma taxa elevada de desemprego, que atinge sobretudo 

os jovens diplomados (> 25 anos), sendo estes os mais afectados com as dificuldades no 

mercado de trabalho. 
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 Esta relação estende-se praticamente às restantes áreas, excepção feita à área de 

Saúde e Protecção Social, que regista uma taxa de desemprego abaixo do valor de 

produção de diplomados por ano, o que poderá significar uma taxa elevada de eficácia 

em termos de correspondência horizontal, já que o mercado de trabalho parece 

conseguir absorver os diplomados dessa área. No último ano apresentado, a área de 

Saúde e Protecção Social apresenta 495 cursos à disposição e obtém 20,85% dos 

diplomados, a segunda área em termos de produção, e, por sua vez, reflecte apenas 

6,4% de diplomados desempregados, sendo a mais escolhida pelo sexo feminino 

(27,15%) do que pelo sexo masculino (11,35%). 

 No entanto, e observando em termos de desemprego, a taxa de desemprego no 

ensino superior tem vindo a subir consideravelmente ao longo do período apresentado, 

e, se em anos esteve abaixo dos outros graus de escolaridade, desde 2009 essa tendência 

tem vindo a alterar-se. O que poderá levar a que um diplomado, sofrendo com o 

aumento da taxa de desemprego, e não obtendo um posto de trabalho que corresponda à 

sua área de formação, se sujeite à oferta do mercado e ocupe postos de trabalho que 

estão fora da sua área. De realçar igualmente, o fenómeno do aumento de diplomados 

desempregados nos anos de 2000 a 2003, ano de pico, face ao número de diplomados 

produzidos, o que faz com que o desemprego seja superior à produção, ou seja, com que 

o mercado de trabalho não tenha capacidade de absorção. Embora, em termos de 

empregabilidade, ter o diploma parece ainda facilitar a entrada no mercado de trabalho, 

importa de seguida observar a dinâmica dos diplomados no mercado de trabalho face à 

eficácia em termos de correspondência de área de formação. 
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3. Metodologia 
 

Depois de feito o enquadramento sobre a situação diplomados importa agora 

observar a sua dinâmica no mercado de trabalho português. Nos dois capítulos 

seguintes, pretende-se determinar em que medida a escolha da formação inicial 

condiciona ou determina a ocupação de um posto de trabalho. Ao proceder-se à 

correspondência horizontal – área de formação detida e posto de trabalho ocupado, 

construir-se-á cenários sobre a eficácia dessa correspondência e os efeitos da ineficácia. 

 

 

3.1. Descrição e dimensão da base de dados 
  

Este estudo empírico é realizado com base nos dados do Gabinete de 

Planeamento e Estratégia (GEP), do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, 

provenientes dos Quadros de Pessoal, referente ao período de 1999 a 2009, com um ano 

de quebra de série correspondente a 2001, por não terem sido apuradas informações. 

A base de dados apresenta a distribuição de trabalhadores a partir das 

habilitações escolares até três dígitos, em 1999, e até 2 dígitos, após 1999, com base na 

Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação (CNAEF) cruzando as 

profissões a partir da Classificação Nacional das Profissões (CNP) por grupo base até 4 

dígitos. 

O motivo de trabalhar estes dados, provenientes dos Quadros de Pessoal ao invés 

dos do Inquérito do Trabalho, resume-se à disponibilidade de acesso aos dados. No 

entanto, há a registar a diferença entre os valores dados pelos Quadros de Pessoal e pelo 

Inquérito de Emprego, dados deste último que foram utilizados para realizar o 

enquadramento:  

� GEP/MTSS, Quadros de Pessoal – informações cedidas pelas empresas, 

abrangendo todas as entidades com trabalhadores por conta de outrem, exceptuando a 

Administração Pública e entidades que empregam trabalhadores rurais não permanentes 

e trabalhadores domésticos; 
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� INE, Inquérito ao Emprego - inquérito trimestral, por amostragem, 

dirigido a residentes em alojamentos familiares no espaço nacional que disponibiliza 

resultados trimestrais e anuais7. 

 

Observa-se que, no período em análise, a amostra cedida pelo GEP representa 

50% a 58%, dependendo dos anos (vide gráfico X), dos valores totais apresentados pelo 

Inquérito ao Emprego.  

 

Gráfico 12 – População activa em Portugal de acordo com o Inquérito ao Emprego, 

INE e com os Quadros de Pessoal, GEP/MTSS (1999-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: INE – Inquérito ao Emprego, GEP – Quadros de Pessoal 
Elaboração própria 

 
 

 3.1.1. Elementos da base de dados 
  

 De seguida, segue-se a descrição dos dois elementos da base de dados: Área de 

formação e Postos de trabalho.  

 Neste estudo empírico, denominou-se por áreas de formação o que corresponde 

às áreas de estudo apresentadas na Classificação Nacional de Áreas de Formação 

(CNAF) e os postos de trabalho, o conjunto das profissões, de acordo com Classificação 

Nacional das Profissões (CNP). 

 

                                                 
7 Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) – Equipa de Estatísticas e Difusão de Indicadores (EEDI), 
Boletim Estatístico – Junho de 2012, pg. 2 
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3.1.1.1. Área de Formação 

 

As áreas de formação utilizadas neste estudo são definidas pela Portaria n.º 

361/2001, de 2 de Abril, publicada em Diário da República, a qual: 

  

«… aprovou a Classificação Nacional de Áreas de Formação (CNAF) a utilizar 

na recolha e tratamento de dados sobre formação profissional, nos inquéritos e estudos 

e na identificação formativa. A CNAF baseia-se na Classificação Internacional Tipo da 

Educação, da UNESCO, bem como na classificação das áreas de formação elaborada 

sob supervisão Gabinete de Estatísticas das Comunidades Europeias (EUROSTAT) e 

do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP), 

com o objectivo de suprir a existência de uma classificação internacional harmonizada 

na área da formação, inicial e contínua.» 

 

Assim se pode ler na Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março, publicada em 

Diário da República, que será utilizada na base da catalogação própria deste estudo. 

Esta revoga a anterior Portaria, procedendo à revisão da então Classificação Nacional de 

Áreas de Formação passando a designar-se Classificação Nacional de Áreas de 

Educação e Formação (CNAEF) com as devidas alterações. 

Com a actual Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação 

(CNAEF) verifica-se a catalogação das áreas em três tipos: até um dígito, denominados 

como Grandes Grupos; até dois dígitos, denominados como Áreas de Estudo, e, por fim, 

até 3 dígitos, denominadas como Áreas de Educação e de Formação.  

Para uma maior simplificação e manejo dos dados, decidiu-se pela catalogação 

até dois dígitos da CNAEF, que serão as 23 Áreas de Formação apresentadas no estudo 

empírico equivalentes às Áreas de Estudo segundo a CNAEF (vide figura 2). 
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Figura 2. Áreas de Formação do estudo empírico, equivalente às áreas de estudo 

apresentadas pela Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF) 

1. Formação de Professores/ Formadores e Ciências da Educação 

2. Artes 

3. Humanidades 

4. Ciências Sociais e do Comportamento 

5. Informação e Jornalismo 

6. Ciências Empresariais 

7. Direito 

8. Ciências da Vida 

9. Ciências Físicas 

10. Matemática e Estatística 

11. Informática 

12. Engenharia e Técnicas Afins 

13. Indústrias Transformadoras 

14. Arquitectura e Construção 

15. Agricultura, Silvicultura e Pescas 

16. Ciências Veterinárias 

17. Saúde 

18. Serviços Sociais 

19. Serviços Pessoais 

20. Serviços de Transporte 

21. Protecção do Ambiente 

22. Serviços de Segurança 

23. Área Ignorada 

 

 

Relativamente ao ano 1999, as várias áreas de formação/educação apresentadas 

na base de dados tiveram de sofrer um método de uniformização de forma própria, com 

base na Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF), visto que 

não havia ainda esta forma de classificação. (vide Anexo 1).  

Para os restantes anos apresentados, os indivíduos encontravam-se divididos por 

Bacharelatos e Licenciaturas, de 2000 a 2005, e por Bacharelatos, Licenciaturas, 

Mestrados e Doutoramentos, a partir de 2006. Entretanto, tratando-se apenas do 

apuramento de correspondência horizontal, procedeu-se à integração total dos 

diplomados por área (vide Anexo 2). 

 

Área de 
Formação 
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3.1.1.2. Posto de Trabalho 
 

Na base de dados apresentam-se o conjunto dos indivíduos, com o ensino 

superior completo, distribuídos por todas as 454 profissões existentes no mercado de 

trabalho, conforme Classificação Nacional das Profissões (CNP).  

Dessas 454 profissões, e após o método de uniformização próprio de 

corresponder os postos às áreas de formação correspondentes (vide anexo 3), foram 

excluídos da análise 10 postos de trabalho, por não corresponderem a uma área em 

concreto, sendo eles:  

A111 – Ajudante residual;  

A222 – Praticante residual;  

A333 – Auxiliar residual;  

A444 – Estagiário residual;  

A555 – Aspirante residual;  

A666 – Pré-oficial residual;  

A777 – Aprendiz residual;  

B999 – Licenciados e bacharéis residual;  

D999 – Encarregado geral; 

R999 – Outros trabalhadores sem profissões atribuída. 

 

Entretanto, foram igualmente retirados alguns conjuntos de postos de trabalhos 

que integravam duas áreas de formação distintas em simultâneo ou que o posto de 

trabalho não era específico quanto à área de formação que exigia. 
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3.2. Análise de dados 
  

Dos valores representados da população activa dos Quadros de Pessoal, foram 

apurados a seguinte distribuição de diplomados ao longo do período em análise (vide 

gráfico 13). De salientar a diminuição dos diplomados presentes no mercado de trabalho 

em 2000 e o crescimento progressivo de 2002 até 2009. 

 

Gráfico 13 – Diplomados apurados dos Quadros de Pessoal, GEP/MTSS ao longo do 

período em análise, por milhares (1999-2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GEP – Quadros de Pessoal 
Elaboração própria 

 

 

Após a uniformização das áreas de formação (no total de 23 áreas de formação), 

procedeu-se à remoção de diplomados catalogados com área ignorada de formação (área 

23), visto que é necessário a especificação da área de formação para fazer corresponder 

aos postos de trabalhos respectivos. Em seguida, agruparam-se as profissões apuradas 

em áreas de formação adequada, com base na Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março. 
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trabalho

(área de formação correspondente)

Figura 3

 

 

 

 

 

 

Depois de feita a correspondência, procede

em cada área de formação 

exigida respectivamente, e contabiliza

trabalhar “dentro da área” ou a trabalhar “fora da área” de formação que detém (

figura 3). Em seguida, procede

diplomados de acordo com as áreas de formação definidas, ou seja a contabilização de 

diplomados face ao total de diplomados que detém essa área de formação.

 

Entretanto, optou-se por não se fazer uma análise descritiva 

número de pessoas apurado 

conforme indicações do GEP

confidencialidade, nomeadamente quando se obtém valores reduzidos ou muito 

reduzidos. 
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Dentro da Área

(área de formação correspondente)
Eficácia

Fora da Área 

(restantes áreas de formação)
Ineficácia

Figura 3 – Processo de Correspondência Horizontal 

Depois de feita a correspondência, procede-se ao cálculo das taxas de eficácia 

 pelo conjunto de postos de trabalho, integrados na mesma, 

exigida respectivamente, e contabiliza-se o conjunto de indivíduos que se encontram a 

trabalhar “dentro da área” ou a trabalhar “fora da área” de formação que detém (

figura 3). Em seguida, procede-se à determinação da eficácia no conjunto de 

diplomados de acordo com as áreas de formação definidas, ou seja a contabilização de 

diplomados face ao total de diplomados que detém essa área de formação.

se por não se fazer uma análise descritiva po

número de pessoas apurado a ocupar postos de trabalho das áreas de formação, 

conforme indicações do GEP aquando a disponibilização dos dados, exist

nomeadamente quando se obtém valores reduzidos ou muito 
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Eficácia

Ineficácia

se ao cálculo das taxas de eficácia 

de postos de trabalho, integrados na mesma, 

se o conjunto de indivíduos que se encontram a 

trabalhar “dentro da área” ou a trabalhar “fora da área” de formação que detém (vide 

minação da eficácia no conjunto de 

diplomados de acordo com as áreas de formação definidas, ou seja a contabilização de 

diplomados face ao total de diplomados que detém essa área de formação. 

pormenorizada do 

as áreas de formação, 

existem critérios de 

nomeadamente quando se obtém valores reduzidos ou muito 
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4. Resultados de Eficácia de Correspondência 
 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados sobre os objectivos estabelecidos 

para este estudo. Serão analisadas as taxas de eficácia das áreas, tanto a nível do 

conjunto de diplomados nos postos de trabalho da área bem como a nível do total de 

diplomados presentes no mercado de trabalho da área.  

De seguida, serão analisados os efeitos da ineficácia na correspondência, 

identificando onde se concentram os diplomados cuja correspondência é ineficaz, se a 

hipótese de mobilidade profissional é válida e se o desemprego tem alguma influência 

na correspondência.  

 

 

4.1. Taxas de eficácia sobre os postos de trabalho da área de formação 
 

Para a leitura sobre a concentração de diplomados dentro de postos de trabalho 

da área, a taxa de eficácia é calculada da seguinte forma: 

 

Taxa de eficácia	=
diplomados dentro da área

total de diplomados nos postos de trabalho da área
 x 100 

 

 

A média de eficácia de correspondência entre diplomados a trabalhar dentro da 

área sobre o total de diplomados presentes nos postos de trabalho de cada área não 

atinge os 50%, oscilando entre os 39,6% em 1999 e os 42,3% em 2009, o que reflecte 

que a maioria dos diplomados que ocupam postos de trabalho tem formação noutra área, 

que não aquela que seria adequada aos postos de trabalho. 

 

As áreas que permanecem acima da linha média sem oscilações significativas ao 

longo do período do tempo em análise são as de Formação de Professores/ Formadores 

e Ciências da Educação, de Humanidades, Ciências Sociais e do Comportamento, de 

Direito, de Engenharia e técnicas afins, de Agricultura, Silvicultura e Pescas, de 

Ciências Veterinárias e de Saúde. Em seguida, serão apresentadas estas áreas com os 

respectivos resultados, divididos por dois gráficos para uma maior visibilidade dos 

dados e da sua evolução (vide gráfico 14.1 e 14.2). 
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Gráfico 14.1 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por postos de 

trabalho, acima da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 

 

� Área 1 – Formação de Professores / Formadores e Ciências da Educação: 

esta área permanece junto à linha da média das taxas de eficácia e sem grandes 

oscilações no período em análise. Em 2000, regista o valor mais alto de eficácia com 

52,8%, já no restante período analisado ronda os 40%. 

� Área 3 – Humanidades: esta área regista 69% de taxa de eficácia, em 

1999, nos anos seguintes regista algumas oscilações, embora não significativas, ora 

subindo, ora descendo, registando valores entre o intervalo de 77,4%, verificado em 

2003, a 68%, verificado em 2006.  

� Área 4 – Ciências Sociais e do Comportamento: em 1999, regista-se uma 

eficácia de 69% e, em 2009, 43,1%, verificando uma descida constante na taxa de 

eficácia ao longo do período analisado. 

� Área 7 - Direito, representa uma área com uma elevada taxa de eficácia 

de correspondência, permanecendo nos 90% com ligeiras oscilações percentuais, sendo 

das áreas com maior taxa de eficácia de correspondência. 
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Gráfico 14.2 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por postos de 

trabalho, acima da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 

 

� Área 12 – Engenharia e técnicas afins: ao longo do período em análise 

regista-se uma queda na taxa de eficácia, já que, em 1999, regista 87,5% de eficácia e 

em 2009, 80,7%, excepção feita aos anos 2005, 2006 e 2008, indicando ligeiras subidas 

face aos anos anteriores. 

� Área 14 - Arquitectura e Construção é a área que regista uma queda 

acentuada na taxa de eficácia, até permanecer abaixo da média das taxas de eficácia das 

áreas, em 2005, com 43% e permanecer até 2009, registando apenas 33% de eficácia. 

� Área 15 - Agricultura, Silvicultura e Pescas: sofre algumas oscilações no 

período em análise, embora consiga manter-se acima da média das taxas de eficácia das 

áreas. Com ligeiras oscilações de subida e descida nos primeiros anos do período de 

análise, a partir de 2006 desce progressivamente até aos 51,7%, em 2009. 

� Área 16 - Ciências Veterinárias: em 1999, regista uma taxa de eficácia 

dentro dos 80%, no entanto, e registando uma considerável queda em 2000, com 66,9%, 

somente a partir de 2004, recupera a taxa de eficácia nos 80%, mantendo até 2009, com 

88,4%. 
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� Área 17 - Saúde: esta área, bem como a área de Direito, regista uma 

elevada taxa de eficácia, que se situa nos 90%. Contudo, a eficácia de correspondência 

tem vindo a diminuir, atingindo o valor de eficácia mais baixo em 2006, com 91,6%. 

� Área 18 - Serviços Sociais: embora registe um valor nulo em 1999, em 

2000, esta área passa a ocupar um lugar acima da média das taxas de eficácia das áreas, 

com 66,2%8. Com o registo de taxa de eficácia mais alta em 2002, com 67,9%, nos 

restantes anos verificam-se oscilações percentuais entre os 65% e os 67%.  

 

De seguida, seguem-se as áreas que permanecem abaixo da linha média sem 

oscilações significativas ao longo do período do tempo em análise, que não estão a ser 

absorvidas pelos postos de trabalho correspondentes, havendo diplomados de outras 

áreas a ocupar esses mesmos postos: Artes; Informação e Jornalismo; Ciências 

Empresariais; Ciências da Vida; Ciências Físicas; Matemática e Estatística; Informática; 

Indústrias Transformadoras; Serviços Pessoais; Protecção do Ambiente, Serviços de 

Transportes e Serviços de Segurança. Utilizando o método de apresentação anterior, 

estas áreas serão apresentadas com os respectivos resultados, divididos por dois gráficos 

para uma maior visibilidade dos dados e da sua evolução (vide gráfico 15.1 e 15.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Isto resulta do facto de serem diplomados catalogados em área ignorada e que passam a ser devidamente 
catalogados, a partir de 1999, com as alterações da catalogação, o que traz alterações muito significativas 
nos resultados. 
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Gráfico 15.1 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por postos de 

trabalho, abaixo da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 

 

� Área 2 – Artes: regista uma subida na taxa de eficácia ao longo do 

período analisado, permanecendo abaixo da média das taxas de eficácia de 

correspondência até 2007. Registando, em 1999, uma taxa de eficácia de 33,8%, regista 

o valor mais alto, em 2008, com 47,6%, ficando pelos 45,3% em 2009.  

� Área 5 - Informação e Jornalismo: apresenta uma taxa de eficácia que 

ronda os 20% com algumas oscilações percentuais ao longo do período em análise, à 

excepção dos anos 1999, com 12,9% e 2000 com apenas 8% de eficácia. 

� Área 6 - Ciências Empresariais: embora em 1999 se situe acima da média 

das taxas de eficácia das áreas, com 40,5%, nos restantes anos, permanece abaixo da 

média. Isto reflecte que os postos de trabalho desta área é ocupada por diplomados de 

outras áreas, seria interessante relacionar com o outro tipo de correspondência, visto que 

tal pode ser explicado por outros diplomados de áreas de formação diferentes que se 

sujeitam a postos abaixo do nível de escolaridade detido, e os diplomados de ciências 

empresariais aceitarem postos de trabalho correspondentes ao seu nível de escolaridade 

noutras áreas. 
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� Área 8 - Ciências da Vida: embora em 1999 se situe acima da média das 

taxas de eficácia das áreas, com 44,6%, nos anos seguintes permanece abaixo da média 

com valores entre os 20% e os 30%.  

� Área 9 - Ciências Físicas: em 1999 apresenta a taxa de eficácia mais 

baixa do período em análise, com 14,9%, mas, nos restantes anos do período em análise 

permanecendo nos 30%, à excepção da queda ligeira, em 2005. 

� Área 10 - Matemática e Estatística: embora, em 2000, se situe acima da 

média das taxas de eficácia das áreas, com 46,2%, a partir de 2002, assiste-se a uma 

queda acentuada para 24%, permanecendo dentro dos 20%, nos restantes anos do 

período em análise. 

 

Gráfico 15.2 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por postos de 

trabalho, abaixo da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 

 

� Área 11 - Informática: permanece abaixo da média das taxas de eficácia 

de correspondência das áreas de 1999 (15,5%) a 2005 (41,3%), registando valores 

crescentes de eficácia, passando a ocupar um lugar acima da média das taxas de 

eficácia. Em 2008, regista o valor mais alto de eficácia, com 49%. Reflectindo uma 
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aposta crescente nesta área, o que contribuí para uma maior correspondência ao longo 

do período analisado. 

� Área 13 - Indústrias Transformadoras: durante o período em análise 

regista valores baixos de eficácia entre os 2,2%, em 2000 aos 6,8% em 2005, sem 

oscilações significativas que aproximem da média das taxas de eficácia de 

correspondência das áreas. 

� Área 19 - Serviços Pessoais: registando um valor muito baixo de eficácia 

em 1999 (1,6%), assiste-se a uma significativa subida no ano seguinte (31,7%). 

Entretanto, no restante período em análise, regista-se algumas oscilações percentuais, 

com tendência a descer, sobretudo a partir de 2005 com 21,1% até atingir os 11,5% em 

2009. 

� Áreas 21 - Protecção do Ambiente, Área 20 - Serviços de Transportes e 

22 - Serviços de Segurança - áreas que registam valores de eficácia muito baixos ou 

mesmo nulos e que não sofrem oscilações significativas de melhoramento de eficácia. 

 

 

4.2. Taxas de eficácia sobre o total de diplomados da área de formação 
 

Para a leitura sobre a concentração de diplomados nas áreas de formação, a taxa 

de eficácia é calculada da seguinte forma: 

 

Taxa de eficácia	=
diplomados a	trabalhar	dentro da área

total de diplomados na área	de	formação
 x 100	

 

 

A média de eficácia de correspondência entre o número de diplomados a 

trabalhar dentro da área sobre o total de diplomados da área de formação no mercado de 

trabalho é bastante baixa, oscilando entre os 26,6% em 1999 e os 29% em 2009, o que 

reflecte que a maioria dos diplomados, presentes no mercado de trabalho, encontra-se 

distribuída por postos de trabalho fora da sua área de formação. 

 

Os gráficos seguintes reflectem que, ao longo do tempo, a maioria das áreas 

sofreu uma ligeira melhoria de eficácia nesta forma de correspondência, embora não 

significativa. 
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No primeiro gráfico, apresentam-se as áreas que permanecem acima da linha 

média sem oscilações significativas ao longo do período do tempo em análise: 

Formação de Professores/ Formadores e Ciências da Educação; Ciências Empresariais; 

Informática; Arquitectura e Construção; Agricultura, Silvicultura e Pescas; Ciências 

Veterinárias; Saúde; e Serviços Sociais. 

 

Gráfico 16 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por diplomados 

das áreas de formação, acima da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 
 
 

� Área 1 - Formação de Professores/Formadores e Ciências da Educação: 

nesta área há a salientar que a taxa de eficácia tem vindo a decrescer ao longo do 

período em análise, passando de 84,8% em 1999 a 72,9% em 2009. Embora a tendência 

seja a descida na taxa de eficácia, em 2005 houve uma ligeira subida face ao ano 

anterior, registando 79,1%. 

� Área 6 - Ciências Empresariais: é a área que regista maior taxa de 

eficácia de correspondência, significando que a grande maioria dos diplomados 

trabalham dentro da sua área de formação. No período em análise existe um crescimento 
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na taxa de eficácia nos anos 2000 (86,3%), 2002 (86,6%) e 2003 (88%), a partir de 2004 

regista-se uma ligeira descida até atingir 86,5%, em 2009. 

� Área 11 - Informática - nesta área há a destacar o crescimento 

significativo da taxa de eficácia de correspondência, visto que em 1999 regista-se 

apenas 15,5% de eficácia. Em 2000, verifica-se um grande crescimento face ao ano 

anterior, registando 40,1%. Ao longo do restante período em análise, notam-se 

oscilações percentuais até atingir 48,2%, em 2009. 

� Área 14 - Arquitectura e Construção: em 1999 regista 61% de eficácia, 

havendo um aumento nos dois anos seguintes, com 70,6% em 2000 e com 70,8% em 

2002. Entretanto, verificando uma diminuição constante a partir de 2004, com 68%, até 

atingir 65,5% em 2009. 

� Área 15 - Agricultura, Silvicultura e Pescas: ainda a taxa de eficácia 

ronde valores entre os 37% e os 41%, permanece acima da média das taxas de eficácia 

de correspondência das áreas. No ano 1999 e entre 2003 e 2006, os valores rondam os 

40%, nos restantes anos do período em análise ficam dentro dos 30%, com 37,7% em 

2007 e 37,5% em 2009. 

� Área 16 - Ciências Veterinárias: a tendência observada é o decréscimo da 

taxa de eficácia ao longo do período em análise, iniciando com 57,9% em 1999 até aos 

47,7% em 2009. A excepção é o ano de 2005, que regista um ligeiro aumento face ao 

ano anterior. 

� Área 17 - Saúde: embora apresente uma evolução errática ao longo do 

período em análise, esta área regista uma elevada taxa de eficácia de correspondência, 

registando valores entre os 70%. No ano 1999, regista uma taxa de eficácia de 77,4%, 

atingindo o valor mais baixo do período em análise em 2003 com 68,4%, acabando em 

2009 com 74,7% de eficácia. 

� Área 18 - Serviços Sociais: embora registe um valor nulo em 1999, em 

2000, esta área passa a ocupar um lugar acima da média das taxas de eficácia das áreas, 

com 53,6%9. Entretanto, nos restantes anos do período em análise regista-se um 

decréscimo constante na taxa de eficácia da área até atingir 39,1% em 2009. 

 

                                                 
9 Isto resulta do facto de serem diplomados catalogados em área ignorada e que passam a ser devidamente 
catalogados, a partir de 1999, com as alterações da catalogação, o que traz alterações muito significativas 
nos resultados. 



Um olhar sobre os diplomados: A relação entre área de formação e posto de trabalho, em Portugal 
Sofia Reis 

 

74 
 

Nos gráficos seguintes, apresentam-se as áreas que permanecem abaixo da linha 

média sem oscilações significativas ao longo do período do tempo em análise: Artes; 

Informação e Jornalismo; Ciências Empresariais; Ciências da Vida; Ciências Físicas; 

Matemática e Estatística: Informática; Indústrias Transformadoras; Serviços Pessoais; 

Protecção do Ambiente, Serviços de Transportes e Serviços de Segurança. A divisão em 

dois gráficos oferece uma maior visibilidade dos dados e da sua evolução. 

 

Gráfico 17.1 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por 

diplomados das áreas de formação, abaixo da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 
 

� Área 2 - Artes: sem registar oscilações significativas, há a registar um 

valor mais alto em 2007, com 14,5%, entretanto, no restante período em análise, a taxa 

de eficácia ronda os 11% e os 13%. 

� Área 3 - Humanidades: regista uma taxa de eficácia muito baixa e sem 

grandes oscilações, com 1,5% em 1999 a 1,4% em 2009. 

� Área 4 - Ciências Sociais e do Comportamento: regista uma taxa de 

eficácia baixa com tendência a decrescer ao longo do período em análise. Em 1999, 

regista 18,6% de eficácia, a qual apresenta uma tendência decrescente até 2009, com 

12,4%. 
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� Área 5 - Informação e Jornalismo: esta área regista valores de eficácia 

muito baixos, registando 1,5% em 1999, com subidas ligeiras nos anos 2002 (3,7%), 

2003 (3,3%), 2004 (3,8%) e 2009 (2,1%). 

� Área 7 - Direito: sem grandes oscilações, esta área regista valores de 

eficácia que ronda os 21% e 23%.  

� Área 8 - Ciências de vida: verifica-se um crescimento na taxa de eficácia 

ao longo do período em análise. Oscilando entre subidas e descidas entre 1999 (7,8%) e 

2003 (12,8%). A partir de 2003, regista-se um crescimento constante da taxa de eficácia 

até os 15,6%, em 2009. 

� Área 9 - Ciências físicas: em 1999 regista 10,5% de eficácia aumentando 

até aos 12,8% em 2004 e rondando os 12%, até 2009. 

� Área 10 - Matemática e Estatística: regista uma taxa de eficácia muito 

baixa que varia entre os 3% e 5%, valor mais elevado de eficácia registado em 2007. 

 
Gráfico 17.2 – Áreas que registam taxas de eficácia de correspondência, por 

diplomados das áreas de formação, abaixo da média das taxas de eficácia (1999-2009) 

 
 

� Área 12 - Engenharia e técnicas afins: esta área permanece acima da 

média da taxa de eficácia de correspondência das áreas até 2005. Ao longo do período 
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em análise, a tendência da taxa de eficácia é de queda constante, registando 40,4% em 

1999 e 28,8% em 2009.  

� Área 13 - Indústrias transformadoras: à excepção dos anos 1999 com 

0,6% e 2000 com 0,9%, no restante período em análise verifica-se que a taxa de eficácia 

desta área ronda os 2,5% e os 3%. 

� Área 19 - Serviços pessoais: regista-se no primeiro ano de análise uma 

eficácia de 3,4%, subindo aos 19,8% no ano seguinte, bem como nos anos 2003 

(21,9%), 2004 (23,5%) e 2005 (24,3%). A partir de 2006, verifica-se uma ligeira queda 

até aos 20,3% em 2009. 

� Área 20 - Serviços de transporte: verifica-se um crescimento gradual nos 

anos analisados, começando com um valor nulo em 1999, subindo aos 1,9% em 2000 

até atingir 6,5% em 2009. 

� Área 21 - Protecção do Ambiente: regista valores de eficácia nulos ou 

quase nulos e que não sofre oscilações significativas de melhoramento de eficácia ao 

longo do período em análise. 

� Área 22 - Serviços de segurança: embora registe um valor nulo em 1999, 

em 2000, regista-se 18% de eficácia10. Embora em 2002, se verifique uma queda 

significativa, apresentando apenas 3,7% de eficácia, a partir de 2003 verifica-se uma 

subida na taxa de eficácia até aos 19,9% em 2009. 

 

 

4.3. Ideias em destaque de duas leituras complementares 
 
 

No que diz respeito aos diplomados considerados como trabalhadores dentro da 

área, verifica-se que a média das taxas de eficácia das áreas na correspondência por 

posto de trabalho é superior à da correspondência por área de formação. 

 

 Ao analisar as áreas que registam elevadas taxas de eficácia de correspondência 

face à média de taxa de eficácia de correspondência por total de diplomados no conjunto 

de postos de trabalho da área, verifica-se que a área de Saúde, que obtém 94,8% em 

1999 e 91,8% em 2009, na correspondência pelo total de diplomados por posto de 

                                                 
10 Isto resulta do facto de serem diplomados catalogados em área ignorada e que passam a ser 
devidamente catalogados, a partir de 1999, com as alterações da catalogação, o que traz alterações muito 
significativas nos resultados. 
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trabalho, regista um resultado mais baixo no total de diplomados da área no mercado de 

trabalho, com 77,4% em 1999 e com 74,7% em 2009.  

Na área de Direito, 91,7% em 1999 e 92% em 2009 dos diplomados que ocupam 

postos de trabalho da área são de Direito, mas estes representam apenas 20,8% em 1999 

e 21,5% em 2009 do total de diplomados de Direito presentes no mercado de trabalho, 

de facto, pode ser por motivos de escolha dos diplomados, ocupando postos de trabalho 

em que podem aplicar a sua área às necessidades de outras, mas também pode pensar-se 

que não existe suficiente oferta na área para absorver todos os diplomados da mesma. 

Neste caso em concreto, a taxa de ineficácia é bastante elevada, permitindo discutir se 

não seria benéfico para a existência de uma instituição isenta que regulasse e avaliasse 

se a despesa com o Ensino Superior, nomeadamente o elevado numerus clausus em 

certas áreas de formação como Direito, se reflecte no melhoramento do mercado de 

trabalho e na fácil absorção desses diplomados no mesmo, compensando essa despesa. 

O mesmo sucede nas seguintes áreas de formação: 

• Engenharia e técnicas afins, que apresenta uma taxa de eficácia de 

correspondência no total de diplomados nos postos de trabalho de 87,5% em 1999 e de 

80,7% em 2009, mas representando apenas 40,4% em 1999 e 28,8%, em 2009 de 

eficácia de correspondência no total de diplomados da área;  

• Ciências Veterinárias, que apresenta uma taxa de eficácia de 

correspondência no total de diplomados nos postos de trabalho de 84,9% em 1999 e de 

88,4% em 2009, mas representando apenas 57,9% em 1999 e 47,7% em 2009 de 

eficácia de correspondência no total de diplomados da área;  

• Humanidades, que apresenta uma taxa de eficácia de correspondência no 

total de diplomados nos postos de trabalho de 69,7% em 1999 e 72,3% em 2009, mas 

representando uma taxa de eficácia de correspondência no total de diplomados da área 

bastante baixa, com apenas 1,5% em 1999 e 1,4% em 2009. 

 

Por outro lado, ao observar as áreas que registam elevadas taxas de eficácia de 

correspondência face à média de taxa de eficácia de correspondência por total de 

diplomados da área de formação distribuídos pelo mercado de trabalho, pode concluir-

se o inverso, ou seja, a oferta de mercado de trabalho é superior à oferta de diplomados 

da área e que os postos de trabalho dessa área são potenciados a que outros diplomados 

fora da área de formação os ocupem: 
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• Formação de Professores/ Formadores e Ciências da Educação, que 

apresenta uma taxa de eficácia de correspondência no total de diplomados da área de 

84,8% em 1999 e de 72,9% em 2009, mas apenas representa 44,5% em 1999 e 49,4% 

em 2009 de taxa de eficácia de correspondência no total de diplomados nos postos de 

trabalho, valida a ideia de que a grande parte dos postos de trabalho desta área são 

assegurados por diplomados oriundos de outras áreas de formação, como é o caso de 

áreas como Humanidades, Artes ou Ciências da Vida.  

• Ciências Empresariais que apresenta uma taxa de eficácia de 

correspondência no total de diplomados da área de 84,8% em 1999 e 72,9% em 2009, 

mas apenas 40,5% em 1999 e 39,4% em 2009 de taxa de eficácia de correspondência no 

total de diplomados nos postos de trabalho. De salientar que esta é uma área bastante 

escolhida por diplomados de outras áreas para conseguir um posto de trabalho no 

mercado de trabalho. 

 

Para finalizar, deve salientar-se algumas limitações à base de dados e ao método. 

Em primeiro lugar, e após o tratamento dos dados de forma a proceder à posterior 

correspondência, há a registar que, no ano inicial (1999), apenas 50% do total apurado 

de trabalhadores diplomados serviu de análise, visto tratar-se de um ano antecedente à 

classificação das áreas de estudo/formação (Classificação Nacional das Áreas de 

Educação e Formação - CNAEF), no entanto nos anos seguintes, a média do material de 

análise ronda os 84% do total apurado. 

Por fim, há a considerar uma margem de erro, contemplando, por um lado, a 

elevada desagregação, tanto das habilitações literárias como das profissões, e, por outro, 

a probabilidade da incoerência de dados, resultantes do preenchimento incorrecto por 

parte da empresa, e, por fim, do próprio tratamento de dados, aquando tentativa de 

classificar da forma mais adequada para fazer resultar os grandes grupos de áreas de 

formação e de áreas de postos de trabalho. 
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4.5. Efeitos da ineficácia de correspondência 
 

Este ponto dedicado aos efeitos da ineficácia de correspondência, apresenta três 

subdivisões, em que as subdivisões sobre concentração em postos de trabalho fora da 

área de formação detida e sobre a hipótese de influência do desemprego focam-se num 

ano apenas, neste caso será o último ano do período de estudo, e a subdivisão sobre 

hipótese de mobilidade profissional reflecte sobre todo o período em análise.  

 

4.5.1. Concentração em postos de trabalho fora da área de formação detida 
 

Quando se apura a taxa de eficácia da área, apura-se em simultâneo a taxa de 

ineficácia e a sua distribuição percentual atribuída às outras áreas. Exemplificando, se 

uma área obtém 40% de eficácia/ano, tem 60% de ineficácia que se encontra distribuída 

pelas outras áreas, essa distribuição será discutida em seguida. 

 

Em relação à leitura sobre o conjunto de postos de trabalho, verifica-se que a 

média da taxa de ineficácia do ano 2009 ronda os 55,6%, verificando-se que os postos 

de trabalho que reflectem uma maior taxa de ineficácia são os postos de trabalho das 

áreas: 

• 20 – Serviços de transportes com 98,9%;  

• 22 – Serviços de Segurança com 97,4%;  

• 13 – Indústrias Transformadoras com 95,8%;  

• 19 – Serviços Pessoais com 88,5%. 

 

Por outro lado, os postos de trabalho que reflectem uma menor taxa de ineficácia 

são os postos de trabalho das áreas:  

• 17 – Saúde com 8,2%;  

• 16 – Ciências Veterinárias com 11,6%;  

• 2 – Engenharia e técnicas afins com 19,3%;  

• 7 – Direito com 19,3%. 
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No âmbito das taxas de ineficácia dos postos de trabalho, i

a concentração das áreas de formação 

apresenta-se a concentração de áreas de formação em postos de trabalho de áreas

diferentes.  

 

Gráfico 18 – Concentração

posto

 

Quando observado o

área 12 – Engenharias e técnicas

a respectiva área de formação 

trabalho de áreas com taxas de ineficácia significativas:

com 56,3%; 22 – Serviços de Segurança com 45,8%; 9 

15 – Agricultura, Silvicultura e Pescas com 31,9%; 13 

com 27,7%; 11 – Informática c

 Seguem-se os diplomados da área de formação 6 
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No âmbito das taxas de ineficácia dos postos de trabalho, importa agora 

as áreas de formação em cada um deles. No seguinte gráfico, 

se a concentração de áreas de formação em postos de trabalho de áreas

Concentração dos diplomados colocados fora da área de formação

posto de trabalho, por percentagem (2009) 

Quando observado o gráfico 18, verifica-se que, apesar do posto de trabalho 

Engenharias e técnicas afins apresentar uma taxa de eficácia elevada (80,7%), 

área de formação ocupa grande destaque na concentração 

s de ineficácia significativas: 14 – Arquitectura e Construção 

Serviços de Segurança com 45,8%; 9 – Ciências Físicas com 36,7%; 

Agricultura, Silvicultura e Pescas com 31,9%; 13 – Indústrias Transformadoras 

Informática com 26,3%; e 6 – Ciências Empresariais com 14,3%.
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mporta agora analisar 

seguinte gráfico, 

se a concentração de áreas de formação em postos de trabalho de áreas 

fora da área de formação, por 

 

apesar do posto de trabalho da 

apresentar uma taxa de eficácia elevada (80,7%), 

na concentração de postos de 

Arquitectura e Construção 

Ciências Físicas com 36,7%; 

Indústrias Transformadoras 

Ciências Empresariais com 14,3%. 
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e do Comportamento com 41,3%; 10 

Serviços Pessoais com 13,9%; e 3 

Entretanto, os diplomados da área de formação 4 

de trabalho correspondentes às áreas de formação 5 

36,3%; 20 – Serviços de transportes com 20%; 1 

Formadores e Ciências da Educação com 12,4%; e 2 

 Por fim, há a destacar que diplomados da área de formação 17 

32,8% dos postos de trabalho correspondentes à á

diplomados da área de formação 4 

18,5% dos postos de trabalho correspondentes à área 18 

 

Gráfico 19 – Concentração n

formação pelo total de diplomados da área, por percentagem
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a média da taxa de ineficácia do ano 2009 é ainda mais elevada, sendo que 71% dos 
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e do Comportamento com 41,3%; 10 – Matemática e Estatística com 27,7%; 19 

Serviços Pessoais com 13,9%; e 3 – Humanidades com 7,3%. 

s diplomados da área de formação 4 – Humanidades ocupam postos 

de trabalho correspondentes às áreas de formação 5 – Informação e Jornalismo com 

Serviços de transportes com 20%; 1 - Formação de Professores/ 

Formadores e Ciências da Educação com 12,4%; e 2 – Artes com 9,9%. 

Por fim, há a destacar que diplomados da área de formação 17 –

32,8% dos postos de trabalho correspondentes à área 8 – Ciências da Vida e que 

diplomados da área de formação 4 – Ciências Sociais e do Comportamento ocupam 

18,5% dos postos de trabalho correspondentes à área 18 – Serviços Sociais.

Concentração nos postos de trabalho dos diplomados fora da

formação pelo total de diplomados da área, por percentagem (2009)

No que diz respeito ao total de diplomados por área de formação, verifica

a média da taxa de ineficácia do ano 2009 é ainda mais elevada, sendo que 71% dos 

balha fora da sua área de formação tendo em conta o total de diplomados 

na sua área de formação existentes no mercado de trabalho, concentrando

em postos de trabalho da área 6 – Ciências Empresariais. 
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a e Estatística com 27,7%; 19 – 

Humanidades ocupam postos 

Informação e Jornalismo com 

Formação de Professores/ 

 

– Saúde ocupam 

Ciências da Vida e que 
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No que diz respeito ao total de diplomados por área de formação, verifica-se que 

a média da taxa de ineficácia do ano 2009 é ainda mais elevada, sendo que 71% dos 
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Analisando o gráfico 19, com um resultado acima da média de ineficácia 

encontram-se as áreas de formação:  

• Informação e Jornalismo, que detém 78,1%; 

• Ciências Sociais e do Comportamento com 68,5%; 7 – Direito com 

68,2%; a área 19 – Serviços Pessoais com 60,7%;  

• 3 – Humanidades com 55,5%; e 10 – Matemática e Estatística com 

53,2%, dos seus diplomados a ocupar postos de trabalho na área de Ciências 

Empresariais.  

 

Com valores inferiores mas significativos, encontram-se: 

• Agricultura, Silvicultura e Pescas com 48,2%; Indústrias 

Transformadoras com 46,9%; Serviços de transporte com 44,9%;  

• Informática com 35,3%; Ciências Veterinárias com 35,3%; Ciências 

Físicas com 35%; Protecção do Ambiente com 34,5%; Ciências da Vida com 34,4%; 

Engenharia e técnicas afins com 34,4%; Artes com 33,9%;  

• Serviços Sociais com 29%; Serviços de Segurança com 27,1%; 

Arquitectura e Construção com 25,9%; 

• Saúde com 17,1% e Formação de Professores/ Formadores e Ciências da 

Educação com 16,7% dos seus diplomados a ocupar postos de trabalho na área de 

Ciências Empresariais. 

 

Embora com peso relativamente menor, note-se os diplomados de algumas áreas 

com concentração nos postos de trabalho da área 1 – Formação de Professores/ 

Formadores e Ciências da Educação, como são os casos de 31,6%; dos diplomados da 

área de formação 2 – Artes; de 28,4%; dos diplomados da área de formação 3 – 

Humanidades; de 20,9% dos diplomados da área de formação 10 – Matemática e 

Estatística; de 20,4% dos diplomados da área de formação 9 – Ciências Físicas; de 

14,4%; dos diplomados da área de formação 8 – Ciências da Vida; e de 11,5% dos 

diplomados da área de formação 18 – Serviços Sociais. 
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Por último, de registar igualmente a concentração em postos de trabalho da área 

12 – Engenharia e técnicas afins, com 32,4% dos diplomados da área de formação 22 

Serviços de Segurança; seguidos por 24,7% dos diplomados da área de formação 13 

Indústrias Transformadoras; 16% dos diplomados da área de formação 21 

do Ambiente; e por 12,7% dos diplomados da área de formação 9 

 

 

4.5.2. Reflexão sobre a hipótese de influência do desemprego
 

Para esta reflexão, utilizam

trabalhada e nos dados de desemprego, informação cedida pelo INE

Inquérito de trabalho, analisada no capítulo 2.

 

Gráfico 20 – Distribuição dos diplomados por

trabalho

 

No gráfico anterior, verifica

analisada pertencem às áreas de formação 6 

Engenharia e técnicas afins (20,6%); 17 
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Educação (6,7%); e 14 – Arquitectura e Construção (4%). 
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Por último, de registar igualmente a concentração em postos de trabalho da área 

Engenharia e técnicas afins, com 32,4% dos diplomados da área de formação 22 

de Segurança; seguidos por 24,7% dos diplomados da área de formação 13 

Indústrias Transformadoras; 16% dos diplomados da área de formação 21 

do Ambiente; e por 12,7% dos diplomados da área de formação 9 – Ciências Físicas.

obre a hipótese de influência do desemprego 

Para esta reflexão, utilizam-se os resultados apurados na base de dados 

trabalhada e nos dados de desemprego, informação cedida pelo INE

Inquérito de trabalho, analisada no capítulo 2. 

Distribuição dos diplomados por área de formação e por 

trabalho face ao total, por percentagem (2009) 

No gráfico anterior, verifica-se que os diplomados com maior peso na amostra 
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Arquitectura e Construção (4%).  
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Por último, de registar igualmente a concentração em postos de trabalho da área 

Engenharia e técnicas afins, com 32,4% dos diplomados da área de formação 22 – 
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Por outro lado, as áre

diplomados são as áreas 6 

presentes na amostra); 1 

Educação (10%); 18 – Saúde (8,3%); 14 

Engenharia e técnicas afins (7,4%); 11 

 

Gráfico 21 – Relação taxa de eficácia ponderada de diplomados a trabalhar na área face 

ao total de diplomados na amostra, taxa de ineficácia e taxa de desemprego po

Fonte Eficácia/Ineficácia: GEP, Quadros de Pessoal 

 

 Ao analisar o gráfico 21

Não se pode concluir com eficácia que o desemprego seja um factor de influência, mas 

pode verificar-se que quando a taxa de desemprego da área é superior à eficácia isso 

traduz um valor elevado de ineficácia, ou seja de diplomados a trabalhar fora da sua 

área de formação. Veja-se o exemplo das áreas de Artes e Humanidades; Ciências, 

Matemática e Informática; e Engenharia e Construção.
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Por outro lado, as áreas dos postos de trabalho com maior concentração de 

diplomados são as áreas 6 – Ciências Empresariais (49,4% do total de diplomados 

presentes na amostra); 1 – Formação de Professores/ Formadores e Ciências da 

Saúde (8,3%); 14 – Arquitectura e Construção (7,9%); 12 

Engenharia e técnicas afins (7,4%); 11 – Informática (5%). 

Relação taxa de eficácia ponderada de diplomados a trabalhar na área face 

ao total de diplomados na amostra, taxa de ineficácia e taxa de desemprego po

áreas (2009) 

Fonte Desemprego: INE, Estatísticas do Emprego
Fonte Eficácia/Ineficácia: GEP, Quadros de Pessoal - Cálculos próprios

Elaboração própria 
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4.5.3. Hipótese de mobilidade profissional 
 

 Como foi abordado no capítulo de revisão bibliográfica, autores consideram o 

problema da sobreeducação como uma situação temporária, sendo expectável que a 

ineficácia diminua com o registo de um efeito positivo entre o facto do trabalhador se 

encontrar sobreeducado para o posto e a probabilidade de ser promovido para um posto 

de trabalho mais elevado (Jovanovic, 1979; Sicherman e Galor, 1990; Hartog, 2000; 

Groot e Maassen van der Brink, 2000 e Wolbers, 2003). Dekker, De Grip e Heijke 

(2002). Todavia, mesmo que o indivíduo supere a sobreeducação e que permaneça 

numa área fora daquela da sua formação, continua a representar uma ineficácia de 

correspondência na área. Neste caso, ineficácia de sobreeducação pode ser 

temporariamente resolvida, mas não a da ineficácia de permanecer fora da área. 

 Embora a hipótese de mobilidade profissional (carrer mobility hypothesis) seja 

abordada sobretudo no conceito de sobreeducação (overeducation), pode-se no entanto 

discuti-la na correspondência horizontal. 

 

Gráfico 22 – Evolução da média da taxa de eficácia sobre os diplomados nos postos de 

trabalho da área e da média da taxa de eficácia sobre os diplomados da área  

(1999-2009) 
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Entretanto, ao observar o gráfico 22, em análise às médias das taxas de eficácia, 

tanto sobre os postos de trabalho como sobre a área de formação, ao longo do período 

1999-2009, pode reflectir-se sobre a mobilidade profissional. Embora possa haver 

alguma mobilidade, sobretudo, entrada e saída de diplomados no mercado de trabalho, 

isso não se traduz em mobilidade a nível de área de formação, já que não existe um 

melhoramento significativo das taxas de eficácia, visto que nenhuma das leituras 

consegue uma linha média acima ou igual a 50%, portanto a maioria dos diplomados 

ocupa um posto fora da sua área de formação, tal facto é constante e visível ao longo 

dos anos. Em suma, a nível de correspondência da área de formação não se assiste a 

mobilidade profissional com finalidade de melhoramento dessa correspondência, 

reflectindo um mercado de trabalho não aberto ao sentido de mudança. 
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5. Considerações finais 
 

Este estudo confere relevância científica pelo enriquecimento de outros estudos 

existentes na Economia da Educação e do Trabalho, visto que, em Portugal, não existe 

um estudo de natureza económica aprofundado e pormenorizado direccionado para este 

tipo de correspondência em concreto.  

 

Jovanic (1979) propõe a teoria do Job-Matching como teoria válida a ser 

debatida e estudada, dando início a um número considerável de estudos, sobretudo ao 

nível da correspondência vertical – trabalho obtido e nível de escolaridade detido, bem 

como a contributos de outras teorias, como a do Capital Humano, para o avançar e 

consolidar de resultados. Entretanto, surge a necessidade de discutir outro tipo de 

correspondência, a horizontal – trabalho obtido e área de formação detida, em que os 

estudos existentes sobre este tipo de correspondência alertam para a problemática dos 

indivíduos não se encontrarem a utilizar plenamente a sua formação quando 

ineficazmente correspondidos.  

Embora a mudança de área de formação possa significar uma reutilização de 

competências adquiridas para uma outra área e até a minimização de efeitos 

consequentes dessa ineficácia de correspondência, existe sempre um investimento 

acrescido que sofre efeitos de penalização face àquele que está ajustado. Os efeitos da 

ineficácia reflectem-se ao nível do rendimento, da mobilidade e da satisfação 

profissional (Betts, 1996; van Eijis e Heijke, 2000; Bauer, 2002; Heijke at al., 2002; 

Robst, 2007). 

Neste estudo procura-se apurar a taxa de eficácia de correspondência horizontal, 

a partir de um cálculo simples para duas leituras diferenciadas: 

� diplomados dentro da área/conjunto diplomados dos postos da área x 100; 

� diplomados a trabalhar dentro da área/total de diplomados na área de 

formação x 100. 

 

Analisando o ensino superior português, conclui-se que parece existir uma 

relação entre oferta, produção de diplomados e o desemprego, onde a oferta é vasta e a 

produção demasiada para a absorção de mercado, tendo como consequência uma 

elevada taxa de desemprego, sobretudo na grande área das Ciências Sociais, Comércio e 

Direito onde esse efeito é mais evidente, sendo preferência de escolha em ambos os 
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géneros. De referir que a produção de diplomados do sexo feminino é o dobro da do 

sexo masculino e isso reflecte-se na taxa de desemprego dos diplomados por género. 

O desemprego atinge sobretudo os jovens diplomados (> 25 anos), e agravado se 

for do sexo feminino, sendo os mais afectados com as dificuldades no mercado de 

trabalho, mas também mais livres em termos de mobilidade. No entanto, o ensino 

superior continua a ser uma aposta ganha por permanecer como a taxa mais baixa de 

desemprego tendo em conta o nível de escolaridade. Os diplomados continuam a ter 

mais alternativas, não apenas a tentativa de reutilizar a formação adquirida em postos de 

trabalho de outras áreas, bem como a hipótese de emigração. 

 

Na média dos países da União Europeia, Quintini (2011) indica Portugal como o 

segundo país com valores mais elevados em termos de ineficácia de correspondência 

por área de formação. Tendo em conta os resultados obtidos com o cálculo da taxa de 

eficácia de correspondência horizontal a partir de duas perspectivas diferenciadas, com 

este estudo conclui-se que uma maioria significativa dos diplomados trabalha fora da 

sua área de formação, o que reflecte que a área de formação escolhida no ensino 

superior não conduz à obtenção de um posto de trabalho da área correspondente. 

Tornando-se um problema maior do que o da correspondência vertical, ao considerar os 

resultados da sobreeducação/subeducação, em Portugal, obtidos por Oliveira et al 

(1999).  

No entanto, e em pormenor, a escolha por uma certa área de formação, em 

detrimento de outras, garante maior ou menor eficácia de correspondência no mercado 

de trabalho, por um lado encontramos as áreas como, por exemplo, Saúde; Formação de 

Professores/Ciências da Educação; Engenharia e técnicas afins com maiores taxas de 

correspondência, contrastando com áreas de formação como, por exemplo, Artes; 

Arquitectura e Construção; Indústrias Transformadoras; Serviços Segurança. 

 

A problemática da elevada taxa de ineficácia levou a que se observasse a 

concentração dos diplomados nos postos de trabalho e sugeriu a construção de alguns 

cenários de reflexão, passando pela hipótese de mobilidade profissional e pela possível 

influência da taxa de desemprego pelas oito grandes áreas de formação.  

Quanto à concentração de diplomados em postos de trabalho fora da área, há que 

registar o fenómeno da concentração em postos da área de Ciências Empresariais pelos 

diplomados de todas as restantes áreas de formação, ao nível do total de diplomados da 
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área. Revelando que são os postos desta área de formação que mais absorve diplomados 

das outras áreas.  

 

Em termos de hipótese de mobilidade profissional, embora até se registe alguma 

mobilidade, sobretudo entradas/saídas de diplomados nos vários postos de trabalho, isso 

não provoca uma melhoria da eficácia ao longo do período estudado, e, confirmando a 

perspectiva de Sloan, Battu e Seaman (1999) indicando que a mudança profissional não 

traz necessariamente a qualidade na eficácia de correspondência. E em termos de 

influência de desemprego, apenas se pode constar que taxas elevadas de desemprego 

das áreas são acompanhadas por taxas mais elevadas de ineficácia face à eficácia de 

correspondência. 

 

De futuro, seria enriquecedor um estudo mais completo, em que se analisasse os 

dois tipos de correspondência, o vertical e o horizontal. Para além do ensino superior, 

poder-se-ia extrapolar as duas correspondências para outros níveis de escolaridade como 

o ensino secundário e o ensino pós-secundário, para medir se a eficácia ou ineficácia de 

correspondências teria resultados semelhantes entre níveis de escolaridade e analisar os 

impactos dessas divergências. 

Quanto a efeitos de ineficácia, para além de uma reflexão sobre a hipótese de 

mobilidade profissional e possibilidade de influência do desemprego, poder-se-ia 

reflectir em termos de remuneração e da satisfação profissional. 
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Anexo 1 - Catalogação própria das áreas de formação, apresentadas nos Quadros de Pessoal, em áreas de estudo para análise (1999) 

 

 

Programas gerais 
Conversação própria final em Áreas de 

Estudo 
Áreas de formação apresentadas na Base de Dados 

1. Educação 
1. Formação de professores/ Formadores e 
Ciências da educação 

Ciências da educação, professores do ensino secundário 

  
Educação especial e reabilitação 

  
Educador social 

  
Educadores de infância 

  
Professores do ensino básico, design, gestão do material pedagógico, 
Formação de professores 

  
Professores do ensino primário 

   
2. Artes e 
Humanidades 

2. Artes Artes decorativas e design 

  
Artes plásticas (pintura, escultura, desenho) 

  
Artes artísticas (dança, canto, teatro, cinema, fotografia, vídeo e musica) 

  
Conservação e restauro do património 

 
3. Humanidades Letras e histórico-filosóficas 

  
Línguas e literaturas modernas/clássicas, tradução/interpretes, ciências literárias 

  
Línguas, secretariado, tradução 

   
3. Ciências Sociais, 4. Ciências Sociais e do Comportamento Ciências sociais, politicas, religiosas e humanidades 

Comércio e Direito 
 

Ciências sociais, sociologia, segurança social, teologia 

  
Economia, finanças, ciências económicas empresariais e matemática aplicada a eco 

  
Psicologia 

  
Psicologia, intervenção nas organizações, relações humanas 
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Programas gerais 
Conversação própria final em Áreas de 

Estudo 
Áreas de formação apresentadas na Base de Dados 

  
Relações internacionais 

  
Relações internacionais, cooperação e estudos europeus 

 
5. Informação e Jornalismo Comunicação social, informação, jornalismo e ciências da comunicação 

   
4. Ciências, 
Matemática 

6. Ciências empresariais Gestão bancaria, seguros e fiscal 

e Informática 
 

Gestão das empresas agrícolas 

  
Gestão das empresas agrícolas, engenharia agro-industrial 

  
Gestão de pessoal, administração pública, comunicações e informática 

  
Gestão e administração pública, de recursos humanos, do património 

  
Gestão e planeamento regional e urbano, hoteleira e planeamento turístico, dessem 

  
Gestão empresarial, comercial, internacional e aduaneira 

  
Gestão industrial (produção) 

  
Marketing, publicidade 

  
Marketing, publicidade e relações económicas 

  
Secretariado e relações públicas 

  
Contabilidade e administração, comércio e assessoria jurídica 

  
Contabilidade, organização e gestão de empresas 

  
Intervenção regional e local 

  
Relações públicas, secretariado e ciências administrativas 

 
7. Direito Direito 

  
Direito, economia 

 
8. Ciências da vida Biologia, microbiologia, geologia 

  
Ciências naturais, geografia, da natureza, geofísicas, recursos faunísticos e ambientais 

  

 
Ciências naturais, planeamento biofísico, geografia 
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Programas gerais 
Conversação própria final em Áreas de 

Estudo 
Áreas de formação apresentadas na Base de Dados 

 
9. Ciências físicas Física, ciências físico-químicas e química 

  
Física, química, físico-química, química industrial, física tecnológica, bioquímica 

 
10. Matemática e estatística Matemática, aplicada e computação, estatística, investigação operacional, probabilidade 

 
11. Informática Informática de gestão, tecnologias de gestão 

   
5. Engenharia, 12. Engenharia e técnicas afins Engenharia mecânica, electromecânica, mecatrónica, transportes e naval 
Indústrias 
transformadoras  

Engenharia agro-pecuária e alimentar 

e Construção 
 

Engenharia da energia, sistemas de potência e electrotécnica 

  
Engenharia da produção agro-alimentar e tecnologias agrícolas, ciências agrarias 

  
Engenharia de energia, sistemas de potência, electrotécnica, energética, produção 

  
Engenharia de minas, metalúrgica e metalomecânica 

  
Engenharia de produção e manutenção industrial 

  
Engenharia de produção e manutenção industrial, gestão e industrial 

  
Engenharia electrónica e telecomunicações 

  
Engenharia electrónica e telecomunicações, aeronáutica, aeroespacial 

  
Engenharia florestal, produção florestal, silvicultura 

  
Engenharia informática e computadores 

  
Engenharia informática e computadores, sistemas, automação, controlo, computação 

  
Engenharia mecânica, electromecânica e transportes 

  
Engenharia química, biotecnologia, cerâmica e vidros 

  
Engenharia química, física, física tecnológica, biotecnologia, biofísica, cerâmica 

 
13. Industrias transformadoras Cursos na área do papel, têxtil, vestuário, geográfica 

  

 
Cursos na área têxtil, minas, comunicação, topologia, celulose e papel, madeiras 
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Programas gerais 
Conversação própria final em Áreas de 

Estudo 
Áreas de formação apresentadas na Base de Dados 

 
14. Arquitectura e construção Arquitectura, urbanismo 

  
Engenharia civil, ambiente, geotécnica, dos materiais, gestão de projectos e obras 

  
Engenharia civil, de projectos e gestão de obras, ambiente, recursos hídricos 

   
6. Agricultura 15. Agricultura, silvicultura e pesca Ciências agrarias, da nutrição, engenharia alimentar, produção animal, zoologia 

 
16. Ciências veterinárias Ciências/medicina farmacêuticas 

   
7. Saúde e protecção 
social 

17. Saúde Medicina 

  
Enfermagem 

 
18. Serviços sociais S/ correspondências na BD 

   
8. Serviços 19. Serviços pessoais Gestão hoteleira e turismo 

  
Desporto, educação física, ergonomia 

 
20. Serviços de transporte S/ correspondências na BD 

 
21. Protecção do ambiente S/ correspondências na BD 

 
22. Serviços de segurança S/ correspondências na BD 

   
Área ignorada 23. Área ignorada Ignorada 
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Anexo 2 - Método de uniformização das áreas de formação, apresentadas nos Quadros de Pessoal, nas áreas de formação para análise (2000-

2009) 

 

 Áreas de formação em análise Bacharelatos e Licenciaturas incluídos nos anos 2000-2009 Mestrados e Doutoramentos incluídos nos anos 2006-2009 
1. Formação de Professores/ 
Formadores e Ciências da 
Educação 

Bach. Formação professores e 
ciências da educação 

Licenc. Formação de professores 
e ciências da educação 

Mestr. Formação de 
professores e ciências da 
educação 

Dout. Formação de professores 
e ciências da educação 

          

2. Artes Bach. Artes Licenc. Artes Mestr. Artes Dout. Artes 

 3. Humanidades Bach. Humanidades + Bach. Letras 
Licenc. Humanidades + Licenc. 
Letras Mestr. Humanidades Dout. Humanidades 

          
4. Ciências sociais e do 
comportamento 

Bach. Ciências sociais e do 
comportamento 

Licenc. Ciências sociais e do 
comportamento 

Mestr. Ciências sociais e do 
comportamento 

Dout. Ciências sociais e do 
comportamento 

5. Informação e jornalismo Bach. Informação e jornalismo Licenc. Informação e jornalismo Mestr. Informação e jornalismo Dout. Informação e jornalismo 

6. Ciências empresariais 
Bach. Ciências empresariais + Bach. 
Comércio e administração 

Licenc. Ciências empresariais + 
Licenc. Comércio e 
administração Mestr. Ciências empresariais Dout. Ciências empresariais 

7. Direito Bach. Direito Licenc. Direito Mestr. Direito Dout. Direito 
          

8. Ciências da vida Bach. Ciências da vida Licenc. Ciências da vida Mestr. Ciências da vida Dout. Ciências da vida 

9. Ciências físicas Bach. Ciências físicas Licenc. Ciências físicas Mestr. Ciências físicas Dout. Ciências físicas 

10. Matemática e estatística Bach. Matemática e estatística Licenc. Matemática e estatística Mestr. Matemática e estatística Dout. Matemática e estatística 

11.Informática 
Bach. Ciências informáticas + Bach. 
Informática 

Licenc. Ciências informáticas + 
licen. Informática Mestr. Informática Dout. Informática 
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Áreas de formação em análise Bacharelatos e Licenciaturas incluídos nos anos 2000-2009 Mestrados e Doutoramentos incluídos nos anos 2006-2009 

10. Engenharia e técnicas afins Bach. Engenharia e técnicas afins 
Licenc. Engenharia e técnicas 
afins 

Mestr. Engenharia e técnicas 
afins 

Dout. Engenharia e técnicas 
afins 

12. Indústrias transformadoras 

Bach. Industrias transformadoras + 
Bach. Indústrias de transformação e 
de tratamento 

Licenc. Industrias 
transformadoras + licença. 
Indústrias de transformação e de 
tratamento 

Mestr. Industrias 
transformadoras 

Dout. Industrias 
transformadoras 

13. Arquitectura e construção Bach. Arquitectura e construção 
Licenc. Arquitectura e 
construção 

Mestr. Arquitectura e 
construção 

Dout. Arquitectura e 
construção 

          
6. Agricultura, silvicultura e 
pescas 

Bach. Agricultura, silvicultura e 
pesca 

Licenc. Agricultura, silvicultura 
e pesca 

Mestr. Agricultura, silvicultura 
e pesca 

Dout. Agricultura, silvicultura 
e pesca 

7. Ciências Veterinárias Bach. Ciências veterinárias Licenc. Ciências veterinárias Mestr. Ciências veterinárias Dout. Ciências veterinárias 
          

17. Saúde Bach. Saúde Licenc. Saúde Mestr. Saúde Dout. Saúde 

18. Serviços Sociais Bach. Serviços sociais Licenc. Serviços sociais Mestr. Serviços sociais Dout. Serviços sociais 
          

19. Serviços Pessoais Bach. Serviços pessoais Licenc. Serviços pessoais Mestr. Serviços pessoais Dout. Serviços pessoais 

20. Serviços de transporte Bach. Serviços de transporte Licenc. Serviços de transporte Mestr. Serviços de transporte Dout. Serviços de transporte 

21. Protecção do ambiente Bach. Protecção do ambiente Licenc. Protecção do ambiente Mestr. Protecção do ambiente Dout. Protecção do ambiente 

22. Serviços de Segurança Bach. Serviços de segurança Licenc. Serviços de segurança Mestr. Serviços de segurança Dout. Serviços de segurança 
          

23. Área ignorada  
Bach. desconhecido ou não 
especificado 

Licenc. desconhecida ou não 
especificada 

Mestr. desconhecido ou não 
especificado 

Dout. desconhecido ou não 
especificado 
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Anexo 3 - Método de catalogação própria de postos de trabalho, classificados 

segundo o CNAEF, pelas 22 áreas de formação, de acordo com as áreas de Estudo, 

publicadas em Diário da República pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março. 

 

Área 1 - Formação de professores/ Formadores e ciências da educação 

2310 - Docentes do ensino universitário e estabelecimentos do ensino superior 

2320 - Docentes do ensino básico 2.º/ 3.º ciclo e secundário 

2350 - Docentes do ensino superior básico, secundário e similares 

2351 - Outros especialistas de ensino 

2352 - Inspectores de educação 

2359 - Outros docentes do ensino superior básico, secundário e similares 

3310 - Docentes do ensino básico, primário e pré-primário 

3311 - Docentes do ensino básico – 1.º ciclo 

3320 - Educadores de infância 

3321 - Educadores de infância 

3330 - Docentes de educação especial 

3331 - Docentes de educação especial 

3390 - Profissionais do ensino não classificados em outra parte 

3391 - Profissionais do ensino não classificado em outra parte 

Área 2 – Artes 

2452 - Escultores, pintores e outros artistas similares 

2453 - Compositores, músicos e cantores 

2454 - Coreografo e bailarinos 

2455 - Actores, encenadores e realizadores 

2460 - Ministros de culto e membros de ordens religiosas 

3115 - Técnicos de relojoaria 

3131 - Fotógrafos e operadores de aparelhos de registo de imagem e de som 

3132 - Operadores de equipamento de emissão de radio, TV e telecomunicações 

3470 - Profissionais da criação artística, do espectáculo e do desporto 

3471 - Decoradores e desenhadores modelistas de produções industriais e comerciais 

3472 - Locutores e apresentadores de radio, de televisão e de espectáculos 

3473 - Músicos, cantores e bailarinos de espectáculo de variedades e artistas similares 

3474 - Artistas de circo 

3476 - Toureiros, cavaleiros tauromáquicos e outros profissionais similares 

5210 - Manequins e outros modelos 



Um olhar sobre os diplomados: A relação entre área de formação e posto de trabalho, em Portugal 
Sofia Reis 

 

104 
 

7310 - Mecânicos de precisão, oleiros e vidro, artesãos, trabalho de artes gráficas e trabalhos 

similares 

7311 - Mecânicos de instrumentos de precisão 

7312 - Trabalhadores do fabrico e reparação de instrumentos de música 

7313 - Joalheiros e lapidadores 

7320 - Oleiros, vidreiros e trabalhadores similares 

7321 - Oleiros, trabalhadores do fabrico de abrasivos e trabalhadores similares 

7322 - Vidreiros, moldadores, cortadores, polidores de vidro e trabalhadores similares 

7323 - Lapidadores e gravadores de vidro e cerâmica 

7324 - Pintores e decoradores de vidro, cerâmica e similares 

7330 - Artesãos de madeira, tecido, couro e materiais similares 

7331 - Artesãos de artigos em madeira e materiais similares 

7332 - Artesãos de artigos em tecido, couro e materiais similares 

7340 - Compositores tipográficos e trabalhadores similares 

7341 - Compositores e montadores de artes gráficas 

7343 - Gravadores e fotogravadores de artes gráficas 

7344 - Reveladores e impressores em câmara escura 

7345 - Encadernadores e trabalhadores similares 

7346 - Serígrafos e trabalhadores similares 

8250 - Operadores de máquinas de impressão, encadernação e fabrico de produção de papel 

8251 - Operadores de máquinas de imprimir - artes gráficas 

8252 - Operadores de máquinas de encadernação 

Área 3 - Humanidades 

2440 - Especialistas das ciências sociais e humanas 

2443 - Historiadores e especialistas das ciências políticas 

2444 - Filólogos, tradutores e intérpretes 

2450 - Escritores, artistas e executantes 

2451 - Escritores, jornalistas e similares 

4143 - Codificadores, revisores de provas e similares 

 

Área 4 - Ciências Sociais e do Comportamento 

2440 - Especialistas das ciências sociais e humanas 

2441 – Economistas 

2442 - Sociólogos, antropólogos e similares 

2443 - Historiadores e especialistas das ciências políticas 

2445 – Psicólogos 
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Área 5 - Informação e Jornalismo 

2430 - Arquivistas, bibliotecários, documentalistas e profissões similares 

2431 - Arquivistas e conservadores de museus 

2432 - Bibliotecários e documentalistas 

2451 - Escritores, jornalistas e similares 

3472 - Locutores e apresentadores de rádio, de televisão e de espectáculos 

4140 - Empregados de biblioteca, carteiros e trabalhadores similares 

4141 - Empregados de biblioteca e classificadores arquivistas 

Área 6 - Ciências Empresariais 

1120 - Quadros superiores da administração pública 

1140 - Dirigentes e quadros superiores de organizações especializadas 

1143 - Dirigentes e quadros superiores de organizações humanitárias e outras organizações 

especializadas 

1210 - Directores gerais 

1220 - Directores de produção exploração e similares 

1221 - Directores de produção e exploração agrícola e similares 

1222 - Directores de produção das indústrias transformadores e extractivas 

1223 - Directores de construção civil e obras públicas 

1224 - Directores de comércio grossista e retalhista 

1225 - Directores de restauração e hotelaria 

1226 - Directores de transportes entrepostos e telecomunicações 

1227 - Directores de empresas de mediação e prestação de serviços 

1228 - Directores de empresas de serviços pessoais e limpeza 

1229 - Directores de produção e exploração 

1230 - Outros directores de empresas 

1231 - Directores de serviços administração financeira 

1232 - Directores de recursos humanos e relação de trabalho 

1233 - Directores de vendas e comercialização 

1234 - Directores de publicidade e relações públicas 

1235 - Directores de compras e distribuição 

1236 - Directores de serviços informáticos 

1237 - Directores de serviços de investigação e desenvolvimento 

1310 - Directores e gerentes de pequenas empresas 

1311 - Directores e gerentes da agriculta silvicultura e pesca 

1312 - Directores e gerentes da produção industrial 

1313 - Directores e gerentes da construção civil 
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1314 - Directores e gerentes do comércio grossista e retalhista 

1315 - Directores e gerentes de restauração e hotelaria 

1316 - Directores e gerentes de transportes e telecomunicações 

1317 - Directores e gerentes de empresas de mediação e prestação de serviços 

1318 - Directores e gerentes de empresas de serviços pessoais, limpeza e similares 

1319 - Directores e gerentes não classificados em outra parte 

2410 - Especialistas de profissões administrativas e comerciais 

2411 – Contabilistas 

2412 - Especialistas em assuntos de pessoal e informação profissional 

2419 - Outras profissões administrativas ou comerciais não classificadas 

2470 - Técnicos da administração pública não classificados em outra parte 

2471 - Técnicos da administração pública não classificados em outra parte 

3410 - Profissionais de nível intermédio de finanças e serviços comerceiam 

3411 - Correctores de bolsa, cambistas e de outros serviços financeiros 

3412 - Agentes de seguros 

3413 - Mediadores oficiais 

3415 - Representantes comerciais e técnicos de venda 

3416 – Compradores 

3417 - Avaliadores e leiloeiros 

3420 - Agentes comerciais e correctores 

3421 - Correctores de mercadorias 

3422 - Agentes concessionários 

3423 - Técnicos da área do emprego 

3429 - Agentes comerciais e correctores, não classificados em outra parte 

3430 - Profissionais de nível intermédio de gestão e administração 

3431 - Profissionais de nível intermédio dos serviços administrativos 

3433 - Técnicos de contabilidade e trabalhadores similares 

3442 - Inspectores das finanças 

3443 - Inspectores da segurança social 

3449 - Profissões de nível intermédio da administração pública, alfandegária, impostos e 

trabalhos similares não classificados em outra parte 

4110 - Secretários e operadores de equipamentos de tratamento de informação 

4111 – Dactilógrafos 

4112 - Operadores de equipamento de tele-informação e trabalhadores similares 

4113 - Operadores de registo de dados 

4115 – Secretários 
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4120 - Empregados dos serviços de contabilidade e dos serviços financeiros 

4121 - Empregados administrativos de contabilidade e trabalhadores similares 

4122 - Empregados administrativos dos serviços financeiros e trabalhos similares 

4130 - Empregados de aprovisionamento, de planeamento e dos transportes 

4131 - Empregados de aprovisionamento e armazém 

4132 - Empregados do planeamento e apoio a produção 

4190 - Outros empregados de escritório não classificados em outra parte 

4210 - Caixas, bilheteiros e similares 

4211 - Caixas e bilheteiros 

4212 - Caixas de estabelecimentos bancários 

4213 - Empregados da banca de casinos e similares 

4214 - Penhoristas e trabalhadores similares 

4215 - Cobradores e trabalhadores similares 

4220 - Empregados de recepção, de informação e telefonistas 

4222 - Recepcionistas e trabalhadores similares 

4223 - Operadores de exploração de telecomunicações e telefonistas 

5220 - Vendedores e demonstradores 

5230 - Vendedores de quiosque e de mercados 

9110 - Vendedores ambulantes e trabalhadores similares 

9111 - Vendedores ambulantes de produtos comestíveis 

9112 - Vendedores ambulantes de produtos não comestíveis 

9113 - Vendedores por telefone e ao domicílio 

9153 - Controladores de salas de jogos e trabalhos similares 

Área 7 - Direito 

2420 - Advogados, magistrados e outros juristas 

2421 - Advogados e consultores jurídicos 

2422 - Magistrados judiciais 

2429 - Outros juristas não classificados em outra parte 

3432 - Profissionais de nível intermédio dos serviços jurídicos 

Área 8 - Ciências da Vida 

2148 - Engenheiros geógrafos e hidrógrafos 

2210 - Especialistas das ciências da vida 

2211 - Biólogos e especialistas similares 

2212 - Farmacologistas, patologistas e outros especialistas das ciências da vida 

3210 - Técnicos das ciências da vida e da saúde 

3211 - Técnicos das ciências da vida 
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Área 9 - Ciências Físicas 

2110 - Físicos, químicos e especialistas similares 

2111 - Físicos e astrónomos 

2112 - Meteorologistas 

2113 - Químicos 

2114 - Geólogos e geofísicos 

2115 - Oceanógrafos 

3111 - Técnicos de ciências físico-químicas 

Área 10 - Matemática e Estatística 

2120 - Matemáticos, estaticistas e especialistas similares 

2121 - Matemáticos e especialistas similares 

2122 - Estaticistas 

3434 - Profissões de nível intermédio dos serviços estatísticos, matemáticos e outros 

Área 11 - Informática 

2130 - Especialistas da informática 

2131 - Analistas de sistemas e outros especialistas de informática 

3120 - Programadores, operadores de informática e trabalhos similares 

3121 - Programadores de informática e trabalhadores similares 

3122 - Operadores de informática 

Área 12 - Engenharia e Técnicas Afins 

2143 - Engenheiros electrotécnicos e engenheiros técnicos electrotécnicos 

2145 - Engenheiros mecânicos e engenheiros técnicos mecânicos 

2146 - Engenheiros químicos e engenheiros técnicos químicos 

3110 - Técnicos de investigação física e química, do fabrico industrial e trabalhos similares 

3113 - Técnicos de electricidade 

3114 - Técnicos de electrónica e telecomunicações 

3116 - Técnicos intermédios de química industrial 

3119 - Técnicos de investigação física e química, do fabrico industrial e trabalhos similares 

não classificados de outra parte 

3123 - Técnicos de robots industriais 

3130 - Operadores de equipamentos ópticos e electrónicos 

7220 - Forjadores, serralheiros mecânicos e trabalhadores similares 

7221 - Forjadores, estampadores e operadores de prensas de forjar 

7222 - Serralheiros mecânicos e trabalhadores similares 

7223 - Afinadores - operadores de máquinas ferramentas 

7224 - Polidores de metais e afiadores de ferramentas 
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7230 - Mecânicos e ajustadores de máquinas 

7231 - Mecânicos e ajustadores de veículos a motor 

7232 - Mecânicos de motores de avião 

7233 - Mecânicos e ajustadores de máquinas industriais e trabalhos similares 

7240 - Mecânicos e ajustadores de equipamentos eléctricos e electrónicos 

7241 - Electromecânicos e electricistas 

7242 - Montadores e reparadores de aparelhagem electrónica 

7243 - Reparadores de aparelhos receptores de radio e TV 

7244 - Montadores e reparadores de instalações telefónicas e telegráficas 

7245 - Montadores e reparadores de linhas eléctricas 

7450 - Trabalhadores de artigos de pirotecnia 

7451 - Trabalhadores de artigos de pirotecnia 

8110 - Operadores e condutores de máquinas e instrumentos mineiros de extracção e 

tratamento de minerais 

8111 - Condutores de máquinas de extracção - minas e pedreiras 

8112 - Operadores de instalações de preparação de minério e rocha 

8113 - Sondadores 

8120 - Operadores de instalações de transformação de metais 

8121 - Operadores de fornos de minerais e de fornos de primeira fusão de metais 

8122 - Operadores de fornos de segunda fusão de metal, vazadores de fundição e operadores 

de laminagem 

8123 - Operadores de tratamento térmico de metais 

8124 - Refiladores e estiradores 

8130 - Operadores de instalação de fabricação de vidro, cerâmica e trabalhos similares 

8131 - Forneiros, fundidores e trabalhadores similares de vidro e cerâmica 

8139 - Operadores de instalação de vidro e cerâmicos não classificados em outra parte 

8140 - Operadores de instalação para trabalharem madeira e cortiça e de fabrico de papel 

8141 - Operadores de instalações para trabalhar madeiras e cortiça 

8142 - Operadores de instalações do fabrico de pasta para papel 

8143 - Operadores de instalações do fabrico de papel 

8150 - Operadores de instalações de tratamentos químicos 

8151 - Operadores de instalações de moagem e trabalhadores similares 

8152 - Operadores de fornos e de aparelhos de tratamento térmico-industrial química 

8153 - Operadores de instalações de filtração e separações químicas 

8154 - Operadores de aparelhos de destilação, reacção, cristalização e trabalhos similares 

8155 - Operadores de instalação de refinação e armazenamento de petróleo e gás 
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8159 - Operadores de instalação de tratamento químico não classificados em outra parte 

8160 - Operadores de instalação de produção de energia e trabalhadores similares 

8161 - Operadores de instalações de produção de energia 

8162 - Operadores de máquinas a vapor e caldeiras 

8170 - Operadores de cadeias de montagem automatizadas e de robots industriais 

8172 - Operadores de robots industriais 

8210 - Operadores de máquinas para trabalhar metais e produtos minerais 

8211 - Operadores de máquinas - ferramentas - trabalho em série dos metais 

8212 - Operadores de máquinas do fabrico de cimento e outros produtos químicos e de 

transformação de pedras 

8219 - Operadores de máquinas para trabalhar metais e produção mineira não classificados em 

outra parte 

8220 - Operadores de máquinas do fabrico de produtos químicos 

8221 - Operadores de máquinas de fabricar produtos farmacêuticos e cosméticos 

8222 - Trabalhadores dos explosivos 

8223 - Operadores de máquinas do tratamento das superfícies dos metais 

8224 - Operadores de máquinas de revelação 

8229 - Operadores de máquinas do fabrico de produção química não classificados em outra 

parte 

8230 - Operadores de máquinas para fabrico de produção de borracha e matéria plástica 

8231 - Operadores de máquinas do fabrico de artigos de borracha 

8232 - Operadores de máquinas do fabrico de artigos de plástico 

8240 - Operadores de máquinas do fabrico de artigos em madeira e cortiça 

8253 - Cartonageiros e operadores de máquinas de cartonagem 

8260 - Operadores de máquinas para fabrico de produção têxtil e artigos em pele e couro 

8261 - Operadores de máquinas de fiar, torcer e bobinar 

8262 - Afinadores, preparadores e operadores de teares (tecelões) 

8263 - Operadores de máquinas para confecção 

8264 - Operadores de máquinas de tratamento de produtos têxteis 

8265 - Operadores de máquinas de preparação de peles e couro 

8266 - Operadores de máquinas do fabrico de calcado e artigos de couro 

8269 - Operadores de máquinas têxteis e de vestuário não classificados em outra parte 

8270 - Operadores de máquinas para fabricarem alimentos e produtos similares 

8271 - Operadores de máquinas de preparação de carne e peixe 

8272 - Operadores de máquinas de fabrico de produtos lácteos 

8273 - Operadores de máquinas de moagem 
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8274 - Operadores máquinas de fabrico de produção de padaria, pastelaria e produção da base 

de cereais 

8275 - Operadores de máquinas de tratamento de frutas e legumes 

8276 - Operadores de máquinas da produção e refinação de açúcar 

8277 - Operadores de máquinas da preparação de chá, café e cacau 

8278 - Cervejeiros e operadores máquinas da preparação de vinhos e outras bebidas 

8279 - Operadores de máquinas do fabrico do tabaco 

8280 - Trabalhadores da montagem 

8281 - Montadores de construções mecânicas 

8282 - Montadores de aparelhagem eléctrica e electrónica 

8284 - Montadores de artigos em metal, borracha e materiais plásticos 

8285 - Montadores de artigos em madeira 

8290 - Outros operadores de máquinas e trabalhadores da montagem 

8330 - Operadores de maquinaria agrícola móvel e de outras máquinas movem 

8331 - Condutores de máquinas agrícolas e florestais 

8332 - Condutores de máquinas de escavação e terraplanagem 

Área 13 - Indústrias Transformadoras 

2147 - Engenheiros de minas metalúrgicas e engenheiros técnicos de minas e similares 

7110 - Mineiros, canteiros, carregadores de fogo e trabalhadores de pedreira 

7111 - Mineiros, trabalhadores de pedreiras e trabalhadores similares 

7112 - Carregadores de fogo 

7113 - Canteiros e polidores de pedra 

7114 - Salineiros 

7410 - Trabalhos da preparação e confecção de alimentos e bebidas e trabalhos similares 

7411 - Magarefes, cortadores de carnes e trabalhos similares da preparação de carnes e peixes 

7412 - Padeiros, pasteleiros e confeiteiros 

7413 - Trabalhadores do fabrico de produtos lácteos 

7414 - Conserveiros de frutas, legumes e similares 

7415 - Provadores e seleccionadores de produtos alimentares e bebidas 

7416 - Trabalhadores da preparação do tabaco 

7420 - Trabalhadores das madeiras e similares 

7421 - Trabalhadores do tratamento e preparação de madeiras e cortiça 

7422 - Marceneiros, carpinteiros e trabalhadores similares 

7423 - Operadores de máquinas para trabalhar madeira e cortiça 

7424 - Cesteiros, pinceleiros e trabalhadores similares 

7430 - Trabalhadores dos têxteis e confecções e trabalhadores similares 
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7431 - Preparadores de fibras 

7432 - Tecelões de teares manuais e trabalhadores similares 

7433 - Alfaiates, costureiros e chapeleiros 

7434 - Peleiros e trabalhadores similares 

7435 - Riscadores e cortadores de moldes 

7436 - Costureiras, bordadores e trabalhadores similares 

7437 - Estofadores, colchoeiros e trabalhadores similares 

7440 - Trabalhadores de peles, couro e calcado 

7441 - Curtidores, preparadores e acabadores de peles e trabalhos similares 

7442 - Sapateiros, trabalhadores de calcado e do couro 

8278 - Cervejeiros e operadores máquinas da preparação de vinhos e outras bebidas 

8250 - Operadores de máquinas de impressão, encadernação e fabrico de produção de papel 

9311 - Trabalhadores não qualificados das minas 

9320 - Trabalhadores não qualificados da indústria transformadora 

9321 - Ensaiadores e outros trabalhadores similares 

9322 - Trabalhadores não qualificados da indústria transformadora 

Área 14 - Arquitectura e Construção Civil 

2140 - Arquitectos, engenheiros e especialistas similares 

2141 - Arquitectos e urbanistas 

2142 - Engenheiros civis e engenheiros técnicos civis 

3112 - Técnicos de engenharia civil 

3118 - Desenhadores e trabalhadores similares 

7120 - Trabalhadores da construção civil e obras públicas 

7122 - Pedreiros e calceteiros 

7123 - Trabalhadores da construção civil e obras pública - betão armado 

7124 - Carpinteiros 

7129 - Trabalhos da construção civil e obras públicas não classificados em outra parte 

7130 - Trabalhadores da construção civil e similares - acabamentos 

7131 - Telhadores 

7132 - Assentadores de revestimentos e ladrilhadores 

7133 - Estucadores 

7134 - Montadores de isolamentos 

7135 - Vidraceiros 

7136 - Canalizadores 

7137 - Electricistas da construção civil e trabalhadores similares 

7140 - Pintores, limpadores de fachadas e trabalhadores similares 
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7141 - Pintores da construção civil e colocadores de revestimentos 

7142 - Pintores de superfícies metálicas, plastificadores e envernizadores 

7143 - Limpadores de fachadas e limpa-chaminés 

7210 - Moldadores, soldadores, bate-chapas, caldeiras, montadores de estr. Metal e trabalhos 

similares 

7211 - Fundidores-moldadores e macheiros 

7212 - Soldadores e maçariqueiros 

7213 - Caldeireiros, latoeiros e bate-chapas 

7214 - Montadores de estruturas metálicas e trabalhadores similares 

7215 - Montadores de cabos 

7216 - Mergulhadores 

8163 - Operadores de incineradoras, instalação de tratamento de água e trabalhos similares 

8280 - Trabalhadores da montagem 

8290 - Outros operadores de máquinas e trabalhadores da montagem 

9310 - Trabalhos não qualificados das minas e da construção civil e obras públicas 

9312 - Serventes construção civil e obras públicas, porta miras e trabalhos similares 

9313 - Enceradores e trabalhadores similares da construção civil 

9321 - Ensaiadores e outros trabalhadores similares 

Área 15 - Agricultura, Silvicultura e Pescas 

2213 - Engenheiros agrónomos e engenheiros técnicos agrários 

3213 - Inspectores e técnicos agrários e florestais 

6110 - Agricultores e trabalhos qualificados de culturas agrícolas 

6111 - Agricultores - produção de cereais e vegetais 

6112 - Arboricultores - árvores e arbustos 

6113 - Floricultores, horticultores e viveiristas 

6120 - Criadores e trabalhadores qualificados do tratamento de animais 

6121 - Criadores de animais e produtores de leite 

6122 - Produtores de aves 

6123 - Apicultores 

6129 - Criadores e trabalhos qualificados do tratamento de animais não classificados em outra 

parte 

6130 - Agricultores e trabalhos qualificados da policultura, criação e tratamento de animais 

6140 - Trabalhadores florestais e similares 

6141 - Trabalhadores florestais 

6142 - Carvoeiros e trabalhadores similares 

6150 - Trabalhadores da aquacultura e pescas 
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6151 - Aquicultores 

6152 - Trabalhadores da pesca - pesca local e costeira 

6153 - Trabalhadores da pesca - pesca do largo 

8340 - Mestres, marinheiros e trabalhadores similares 

9210 - Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas 

9211 - Trabalhadores agrícolas não qualificados 

9212 - Trabalhadores florestais não qualificados 

9213 - Trabalhadores das pescas não qualificados 

Área 16 - Ciências Veterinárias 

2223 - Veterinários 

3227 - Técnicos e assistentes veterinários 

Área 17 - Saúde 

2220 - Médicos e profissões similares a excepção enfermeiros 

2221 - Médicos 

2222 - Médicos dentistas 

2224 - Farmacêuticos 

2230 - Enfermeiros 

3133 - Técnicos de diagnóstico e terapêutica 

3210 - Técnicos das ciências da vida e da saúde 

3220 - Profissionais técnicos da medicina - a excepção dos enfermeiros 

3222 - Técnicos sanitários e trabalhadores similares 

3223 – Dietistas 

3224 - Optometristas e ópticos 

3225 - Assistentes de medicina dentária 

3226 - Fisioterapeutas e profissionais similares 

3228 - Técnicos de farmácia 

3229 - Profissionais técnicos da medicina – a excepção dos enfermeiros não classificados em 

outra parte 

3232 – Parteiras 

3241 - Especialistas da medicina tradicional 

5130 - Vigilantes, assistentes médicos e trabalhadores similares 

5132 - Assistentes dentários e trabalhadores similares 

5139 - Vigilantes, assistentes médicos e trabalhos similares não classificados em outra parte 

Área 18 - Serviços Sociais 

2446 - Especialistas do trabalho social 

5131 - Vigilantes de crianças 
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Área 19 - Serviços Pessoais 

3414 - Técnicos de turismo 

3475 - Atletas, desportistas e trabalhadores similares 

5113 - Guias-interpretes e trabalhadores similares 

5120 - Ecónomos e pessoal do serviço de restauração 

5121 - Ecónomos, governantas e trabalhadores similares 

5122 - Cozinheiros e trabalhadores similares 

5123 - Empregados de mesa e trabalhadores similares 

5133 - Ajudantes familiares 

5140 - Outro pessoal dos serviços directos e particulares 

5141 - Cabeleireiros, esteticistas, massagistas e trabalhos similares 

5143 - Agentes funerários e trabalhadores similares 

5149 - Trabalhadores dos serviços directos e parte não classificados em outra parte 

5151 - Astrólogos e trabalhadores similares 

9120 - Engraxadores e trabalhadores similares 

9130 - Pessoal de limpeza, lavadeiras, engomadores de roupa e trabalhos similares 

9131 - Pessoal de limpeza de casas particulares e trabalhos similares 

9132 - Pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e trabalhos similares 

9133 - Lavadeiras e engomadores de roupa 

9140 - Porteiros de prédios urbanos, lavadores de vidros e veículos e trabalhos similares 

9141 - Pessoal de vigilância e limpeza - prédios e outros edifícios 

9142 - Lavadores de vidros, de veículos e colocadores de anúncios 

Área 20 - Serviços de Transportes 

3143 - Pilotos de aviões e trabalhadores similares 

3144 - Controladores de trafego aéreo 

3145 - Técnicos de segurança aérea 

4130 - Empregados de aprovisionamento, de planeamento e dos transportes 

4133 - Empregados dos serviços de transportes  

4140 - Empregados de biblioteca, carteiros e trabalhadores similares 

4142 - Carteiros e trabalhadores similares 

5110 - Assistentes, cobradores, guias e trabalhadores similares 

5111 - Assistentes, comissários e trabalhadores similares 

5112 - Cobradores, revisores de bilhetes e trabalho similares dos transportes 

8310 - Maquinistas de locomotivas e trabalhadores similares 

8311 - Maquinistas de locomotivas 

8312 - Manobradores de estacão e trabalhadores similares 
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8320 - Condutores de veículos a motor 

8322 - Condutores de veículos ligeiros 

8323 - Condutores de veículos pesados de passageiros e carros eléctricos 

8324 - Condutores de veículos pesados de mercadorias 

8333 - Operadores de gruas e de outros aparelhos de elevação e transporte 

8334 - Operadores de veículos e equipamentos de elevação 

9150 - Estafetas, bagageiros, porteiros, guarda e trabalho similares 

9151 - Estafetas, distribuidores, bagageiros e trabalhos similares 

9330 - Trabalhadores não qualificados dos transportes 

9332 - Condutores de veículos de tracção animal 

9333 - Carregadores e descarregadores de mercadorias 

Área 21 - Protecção do Ambiente 

3151 - Técnicos de prevenção de incêndios, fiscais de obras e trabalhos similares 

9160 - Cantoneiros de limpeza e trabalhadores similares 

9162 - Cantoneiros de limpeza e trabalhadores similares 

Área 22 - Serviços de Segurança 

3140 - Oficiais da marinha, pilotos de aviões e técnicos dos transportes marítimos e aéreos 

3141 - Oficiais maquinistas de navios 

3142 - Oficiais de pilotagem 

3150 - Inspectores de obras, de segurança do trabalho, da saúde e do controlo de qualidade 

3151 - Técnicos de prevenção de incêndios, fiscais de obras e trabalhos similares 

3152 - Inspector e tec de segurança do trabalho, higiene, controlo de qualidade e trabalhos 

similares 

3441 - Inspectores e técnicos das alfândegas e fronteiras 

3450 - Inspectores da polícia judiciária e detectives 

5160 - Pessoal dos serviços de protecção e segurança 

5161 - Bombeiros 

5162 - Agentes de polícia 

5163 - Guardas dos serviços prisionais 

5169 - Pessoal dos serviços de protecção e segurança não classificado em outra parte 

9150 - Estafetas, bagageiros, porteiros, guardas e trabalhos similares 

9151 - Estafetas, distribuidores, bagageiros e trabalhos similares 

9152 - Porteiros, guardas e trabalhadores similares 

 

 

 



Um olhar sobre os diplomados: A relação entre área de formação e posto de trabalho, em Portugal 
Sofia Reis 

 

117 
 

Postos de trabalho não incluídos na análise 

A111 - Ajudante residual 

A222 - Praticante residual 

A333 - Auxiliar residual 

A444 - Estagiário residual 

A555 - Aspirante residual 

A666 - Pré-oficial residual 

A777 - Aprendiz residual 

B999 - Licenciados e bacharéis - residual 

D999 - Encarregado geral 

R999 - Outros trabalhadores sem profissão atribuída 

 


