
Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Núcleo de Estágios e Saídas Profissionais

Relatório sobre o percurso dos licenciados da FCSH – 
UNL que concluíram os cursos no ano 2002

Autores: Miguel Chaves e César Morais

Novembro, 2008

Dezembro, 2008Dezembro, 2008



Índice

1. Introdução 5

2. Caracterização da Amostra: Curso, sexo e grupo etário 8

3.  Situação  dos  diplomados  face  à  actividade;  actividades  profissionais  e  níveis  de 

rendimento

13

3.1. Situação dos diplomados face à actividade; actividades profissionais e níveis de 

rendimento por período.

13

3.2. Razões de inactividade por período 15

3.3. Situação dos diplomados face à actividade; actividades profissionais e níveis de 

rendimento por licenciatura.

18

3.4. Situação dos diplomados face à actividade; actividades profissionais e níveis de 

rendimento por género.

24

4. Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão 28

4.1. Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão, por período 28

4.2. Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão, por licenciatura 31

4.3. Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão, por género 33

5. Distribuição dos diplomados segundo a natureza jurídica da entidade empregadora 35

6. Grau de satisfação com a actual profissão 38

7. Grau de satisfação com o percurso profissional 41

8. Formação académica posterior à obtenção da licenciatura. 44

9. Outras formações 51

10. Notas  finais 54

11. Glossário 58

12. Anexos 60

Índice de Figuras

Figura 1.1: Diplomados Segundo Curso - Amostra 10

Figura 1.2: Diplomados segundo Curso - Universo 10

Figura 1.3: Diplomados segundo curso por sexo - Amostra 11

Figura 1.4: Diplomados segundo curso por sexo - Universo 12

Figura 1.5: Diplomados segundo escalão etário por curso - Amostra 13



Figura 1.6: Diplomados segundo escalão etário por curso - Universo 13

Figura 2.1: Diplomados segundo situação face à actividade 15

Figura 2.2: Diplomados inscritos num Centro de Emprego 16

Figura 2.3: Razões de inactividade por período 17

Figura 2.4: Diplomados empregados segundo profissão por período 18

Figura 2.5: Diplomados empregados segundo escalão de remuneração líquida por período 19

Figura 2.6: Diplomados segundo a situação face à actividade por licenciatura 21

Figura 2.7: Diplomados inscritos num centro de emprego por licenciatura 23

Figura 2.8: Diplomados empregados segundo profissão por licenciatura (semana de referência) 24

Figura 2.9: Diplomados empregados segundo escalão de remuneração líquida (semana de 
referência)

25

Figura 2.10: Situação dos diplomados face à actividade por sexo e por período 26

Figura 2.11: Inscrição dos diplomados em Centros de Emprego por sexo e por período 27

Figura 2.12: Diplomados empregados segundo profissão por género 28

Figura 2.13: Diplomados empregados segundo escalão de remuneração por género (semana de 
referência)

30

Figura 3.1: Diplomados empregados segundo a situação profissional por período 30

Figura 3.2: Diplomados empregados por conta própria com e sem pessoal ao serviço por 
período

31

Figura 3.3: Diplomados empregados segundo o tipo de vínculo contratual 32

Figura 3.4: Diplomados empregados segundo a situação profissional por licenciatura (semana 
de referência)

33

Figura 3.5: Diplomados empregados segundo o tipo de vínculo contratual por licenciatura 
(semana de referência)

34

Figura 3.6: Diplomados empregados segundo a situação profissional por género (semana de 
referência)

35

Figura 3.7: Diplomados empregados segundo o tipo de vínculo contratual por género (semana 
de referência)

36

Figura 4.1: Diplomados segundo natureza jurídica da entidade empregadora por período 37

Figura 4.2: Diplomados segundo natureza jurídica da entidade empregadora por curso (semana 
de referência)

38

Figura 4.3: Diplomados segundo natureza jurídica da entidade empregadora por género 
(semana de referência)

39

Figura 5.1: Diplomados segundo o grau de satisfação com a actual profissão por curso 40

Figura 5.2: Diplomados segundo o grau de satisfação com a actual profissão por curso (média) 41

Figura 5.3: Diplomados segundo o grau de satisfação com a actual profissão por género 41

Figura 6.1: Diplomados segundo o grau de satisfação com o percurso profissional por 
licenciatura

43

Figura 6.1: Diplomados segundo o grau de satisfação com o percurso profissional por 
licenciatura (média)

44

Figura 6.3: Diplomados segundo o grau de satisfação com o percurso profissional por género 44



Figura 6.4: Diplomados segundo o grau de satisfação com o percurso profissional por género 
(média)

45

Figura 7.1: Diplomados que concluíram formações académicas após a obtenção da licenciatura 46

Figura 7.2: Diplomado segundo curso pela frequência de formação de âmbito académico 47

Figura 7.3: Diplomados segundo o tipo de formação de âmbito académico frequentado 48

Figura 7.4: Diplomado que pensam vir a frequentar formações de nível académico 48

Figura 7.5: Diplomado que pensam vir a frequentar formações de nível académico e que já 
concluíram formações académicas após a obtenção da licenciatura

50

Figura 7.6: Diplomado segundo o tipo de formação de âmbito académico que pretendem 
frequentar

50

Figura 7.7: Diplomado que pensam vir a frequentar formações de nível académico e que não 
concluíram formações académicas após a obtenção da licenciatura

51

Figura 7.8: Diplomado segundo  o tipo de formação de âmbito académico que pretendem 
frequentar

52

Figura 8.1: Diplomado segundo a frequência de formações em línguas estrangeiras 53

Figura 8.2: Diplomado segundo a frequência de formações em informática 54

Figura 8.3: Diplomado segundo a frequência de cursos de formação profissional 54

Figura 8.4: Diplomado segundo a frequência de outras formações que pensam ter contribuído 
para a inserção profissional

55



1.   Introdução

Este relatório pretende contribuir para um melhor conhecimento do processo de inserção profissional dos 

diplomados  da  Faculdade  de  Ciências  Sociais  e  Humanas  da  Universidade  Nova  de  Lisboa.  Os  dados 

apresentados resultam de um questionário aplicado aos licenciados dessa faculdade que concluíram os seus 

cursos no ano lectivo de 2001-2002, procurando acompanhar o seu percurso profissional nos cinco anos 

seguintes à conclusão das licenciaturas. Trata-se, portanto, de uma análise de percurso: não se pretende 

estabelecer um único corte sincrónico que permita caracterizar a situação dos indivíduos num dado período, 

mas  acompanhar  a  sua  situação  profissional  em  quatro  momentos  distintos  –  no  primeiro  mês  pós 

licenciatura, 18 e 36 meses depois e, finalmente, num último instante, adiante intitulado de “semana de 

referência”. A semana de referência corresponde aos sete dias anteriores à aplicação do questionário – 19 a 

25 de Novembro de 2007. Nessa altura, todos os inquiridos haviam obtido a sua licenciatura num período 

que mediava entre 4 e 5 anos. 

O documento apresentado consiste num pré-relatório, do qual constará somente uma reduzida parcela dos 

dados colectados.  Outras informações (v.  Anexos:  Questionário  e  Anexo Metodológico)  serão divulgadas 

mais tarde, quer através da elaboração de um trabalho mais extenso, quer de actualizações a introduzir no 

presente texto. Por outro lado, embora se avancem algumas conclusões, a intenção aqui é apenas a de 

publicitar os dados, assumindo-se, portanto, um propósito meramente descritivo. 

Antes de se proceder à leitura, queremos chamar a atenção para dois aspectos que pautamos da maior 

importância. O primeiro diz respeito à amostra. Cremos estar perante uma amostra aleatória bastante fiável, 

sendo representativa do universo em estudo com uma margem de erro máxima de 4,7%, para um nível de 

confiança de 95%. Para além disso, ao compararmos a amostra e o universo, face a algumas características 

de base – “licenciatura”, “género” e “idade dos estudantes” –, verificamos que a amostra é aparentemente 

representativa  da  população  nesses  aspectos.  Os  desvios  encontrados  são,  em  qualquer  dos  casos, 

irrelevantes.  Apenas  na  variável  “idade  dos  estudantes”,  os  desvios  da  amostra  face  ao  universo  se 

acentuam ligeiramente, no sentido de uma juvenilização da primeira. 

O segundo aspecto que convém destacar, e sublinhar com veemência, é o de que embora a amostra seja 

bastante representativa do universo de diplomados da FCSH no ano de 2001-2002, quando encarada em 

termos  globais  ou  segmentada  por  géneros,  não  o  é  já  tanto  ao  nível  dos  cursos,  considerados 

individualmente.  Esta  situação é particularmente notória  nos  cursos de Antropologia,  Ciências Musicais, 

Filosofia, História – Variante Arqueologia, História de Arte e Linguística, todos eles registando uma margem 
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de erro igual ou superior a 20%, para um nível de confiança de 95%. Por essa razão, tais cursos não foram 

incluídos  nas  leituras  produzidas  a  partir  do  material  obtido.  Acrescentamos,  aliás,  que  consideramos 

totalmente ilegítima qualquer observação que venha a ser emitida com base nessas informações, mesmo 

que o objectivo seja, simplesmente, o de se avançarem hipóteses. Apenas se optou pela publicitação dos 

dados  respeitantes  a  estas  licenciaturas  a  fim  de  que  a  informação  não  se  perca,  podendo  assim  ser 

confrontada com dados mais fiáveis produzidos no futuro.

Apenas  se  incluirão  nos  comentários  realizados,  os  dados  respeitantes  aos  diplomados  de  Ciências  da 

Comunicação, Ciências Políticas e Relações Internacionais,  Geografia  e Planeamento Regional,  História  – 

Ramo Científico, L.L. Modernas – Variante de Estudos Portugueses, L.L. Modernas – Estudos Portugueses, 

Ingleses e Alemães1, L.L. Modernas – Estudos Portugueses, Espanhóis e Franceses2 e Sociologia. Em qualquer 

das  licenciaturas,  a  margem  de  erro  é  inferior  a  20%,  para  um  nível  de  confiança  de  95%,  valor  que 

consideramos conferir o mínimo de fiabilidade aos dados obtidos (v. Anexo Metodológico). Esta opção foi 

reforçada  pelo  facto  de  os  procedimentos  de  aplicação  do  questionário  adoptados  e  as  comparações 

estabelecidas entre as sub-amostras e os sub-universos respeitantes a cada licenciatura, não nos levarem a 

crer que existam diferenças significativas entre a população inquirida e a população à qual o inquérito não 

foi aplicado, do ponto de vista das dimensões em análise. Ainda assim, a margem de erro dos resultados 

nestas licenciaturas é consideravelmente superior à que se regista para o total.    

O problema da menor representatividade obtida à escala da licenciatura apenas poderia ser ultrapassado se 

se  tivesse  procurado aumentar  substancialmente  a  dimensão  da  amostra,  e  procedido  à  inquirição  da 

totalidade  de  indivíduos  das  cursos  que  possuem  um  menor  número  de  licenciados.  Esta  solução  foi 

abandonada.  À  data  de  aplicação  do  inquérito  um  número  considerável  de  contactos  encontrava-se 

desactualizado. Para além disso, os esforços desencadeados no sentido de os actualizar, surtiram efeitos 

extremamente limitados. Não foi portanto possível, com os recursos disponíveis, aumentar o número de 

questionários.

Felizmente, tudo aponta para que esta dificuldade venha a ser substancialmente minorada em inquirições 

futuras: a generalização do número de telemóvel como elemento de identificação, e a aplicação, prevista 

para a FCSH, de inquéritos à inserção a indivíduos que concluíram os seus cursos há menos tempo do que os  

da corte aqui inquirida, diminuirão drasticamente a probabilidade de os contactos caducarem.

1 Conjunto que resulta da agregação dos dados referentes aos cursos de L.L. Modernas – Variantes Estudos Portugueses 
e Ingleses; Estudos Portugueses e Alemães e Estudos Alemães e Ingleses.
2 Dados agregados dos cursos de L.L. Modernas – Variantes de Estudos Portugueses e Espanhóis e Portugueses e 
Franceses.
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Finalmente,  advertimos  o  leitor  de  que,  no  fim do  documento,  assim como no  “anexo  metodológico”, 

encontrará  um glossário  que lhe  permitirá  esclarecer  dúvidas  acerca  do significado  de  diversos  termos 

importantes  na  compreensão dos  resultados,  como por exemplo,  “inactivo”,  “desempregado”,  “taxa  de 

desemprego”, etc. 

Na qualidade de coordenador deste estudo, gostaria de agradecer à direcção da faculdade, nas pessoas do 

Director Prof. João Sáàgua e do vice-director Prof. Luís Baptista, o apoio e incentivo prestados. Agradeço 

também a todos os alunos de sociologia – meus alunos – que para ele contribuíram. Em primeiro lugar, e em 

posição destacada, surge César Morais, co-coordenador do estudo e co-autor deste relatório preliminar, 

pelo  esforço  dispendido  e  pelas  enormes  qualidades  e  competências  demonstradas.  Enalteço  também 

Susana Baptista e Tiago Matos, pelo acompanhamento irrepreensível de todo o processo de supervisão da 

aplicação  do  questionário.  Devo  ainda  uma  palavra  às  estudantes  que  realizaram  todo  o  processo  de 

inquirição, mostrando uma entrega à tarefa que colidiu com os seus afazeres académicos – Ana Guerreiro, 

Bruna Prazeres,  Diana Inácio,  Filipa  Matos,  Filipa Oliveira,  Mafalda Fabião e  Patrícia  Neves.  Este último 

reconhecimento é extensível aos alunos responsáveis pela inserção dos dados – Daniel Cerveira e Diogo 

Ribeiro.

Aos  diplomados  da  FCSH que  acederam responder  ao  questionário,  queremos  deixar  também o  nosso 

agradecimento. 
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2.   Caracterização da Amostra: Curso, sexo e grupo etário

8



O conjunto com maior representação na Amostra resulta do somatório dos cursos de Línguas e Literaturas 
Modernas, que perfaz 35% do total3. Os cursos de Ciências Musicais e Linguística são aqueles em que se 
verifica menor percentagem de diplomados, respectivamente 1% e 4%.

Estes valores são bastante aproximados dos do Universo, reflectindo, com desvios mínimos, a composição, 

por licenciatura, dos diplomados da FCSH, no ano lectivo de 2001/2002. 

Verifica-se  que,  na  Amostra,  o  sexo  feminino  é  maioritário,  em  todos  os  cursos,  com  excepção  da 

licenciatura em História – Vertente Arqueologia, onde os homens perfazem 62,5% do total

O  curso  mais  feminizado  na  Amostra  é  Sociologia:  a  população  masculina  não  conta  aí  com  qualquer 

efectivo.  Seguem-se  imediatamente  LLM  –  Estudos  Portugueses,  Franceses  e  Espanhóis;  Ciências  da 

Comunicação e História de Arte, qualquer deles com representações femininas de, pelo menos, 90%. O curso 

com  menor  diferença  entre  géneros  é,  claramente,  o  de  Geografia  e  Planeamento  Regional,  onde 

deparamos com 43,3% de homens e 56,7% de mulheres.

3 Como já se disse na Introdução,  o conjunto aqui  designado de L.L.  Modernas – Estudos Portugueses,  Ingleses e 
Alemães, resulta da agregação dos dados referentes aos cursos de L.L. Modernas – Variante de Estudos Portugueses e 
Ingleses;  Variante de Estudos Portugueses  e Alemães e Variante  de Estudos Alemães e  Ingleses.  Por  seu turno,  a 
categoria das L.L. Modernas – Estudos Portugueses, Espanhóis e Franceses inclui os cursos de L.L. Modernas – Variante 
de Estudos Portugueses e Espanhóis e de L.L. Modernas – Variante de  Estudos Portugueses e Franceses
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Embora a diferença de representação de homens e mulheres na amostra e no universo seja mínima, a 

discrepância  torna-se  maior  se  descermos  ao  nível  das  licenciaturas  –  notam-se  já  aqui  os  limites  à 

representatividade intra-licenciatura, sublinhados na Introdução. Ainda assim, se comparamos a composição 

de género dos diferentes cursos, na amostra e no universo, podemos verificar que, de maneira geral,  os 

desvios são pouco significativos,  excepção feita às licenciaturas de Sociologia;  Geografia  e Planeamento 

Regional e História – Variante Arqueologia, onde a distância entre a amostra e o universo se torna mais 

acentuada.

Não estamos em crer que a diferença que se observa ao nível da distribuição das categorias de género por 

licenciatura,  na  amostra  e  no  universo,  tenha  uma  influência  digna  de  registo  nos  dados  obtidos  por 

licenciatura, pois, como se verá adiante, a situação profissional global dos dois sexos nesta população é 

caracterizada por uma considerável paridade. 
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Se cotejarmos os valores da amostra com os do universo no que respeita à variável “idade”, fácil é verificar 

que o número de indivíduos com idades inferiores a 30 anos se encontra sobrerepresentado na primeira, 

alcançando os 74,4%, quando no universo ele não ultrapassa os 60,1%. Essa sobrerepresentação verifica-se 

em todas as licenciaturas, com as excepções de Antropologia e Filosofia: em ambos os casos, e ao arrepio do 

que sucede com todos os outros cursos, a fatia de indivíduos na faixa etária mais nova é maior no universo 

do que na amostra. 

Observando detalhadamente o modo como na amostra as categorias etárias se distribuem pelas diversas 

licenciaturas,  verificamos  que  a  percentagem  de  indivíduos  situados  abaixo  de  trinta  anos  é,  em 

praticamente  todas  elas,  de  pelo  menos  60%,  atingindo o  seu  zénite  em  Ciências  Musicais  (100%  dos 

indivíduos  têm  idades  inferiores  a  30  anos),  e  em  Ciências  da  Comunicação,  onde  essa  faixa  etária 

representa 96,7% dos diplomados.  As  licenciaturas  de  Filosofia  e  de  Antropologia contrastam com este 

cenário: os indivíduos na faixa etária mais juvenil não ultrapassam, respectivamente, os 30,8% e os 22,2%.
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3.   Situação  dos  diplomados  face  à  actividade;  actividades 

profissionais e níveis de rendimento

1.1.   Situação dos diplomados face à actividade; actividades profissionais e níveis 

de rendimento por período.

Um mês após a conclusão do curso, 40,8% dos licenciados na FCSH no ano lectivo de 2001/2002 estavam 

empregados. Esse valor sofre uma evolução positiva ao longo do tempo. Na semana de referência – 19 a 25 

de Novembro de 2007 – a percentagem de empregados ascendia já a 89,2%. Quanto aos desempregados e 

aos inactivos, verifica-se a evolução contrária: o número de desempregados, que é de 26% no primeiro mês 

após a conclusão da licenciatura, cai para 4,8% na semana de referência. Por sua vez, os inactivos, que no 1º 

mês ascendem a 33,2%, correspondem, na semana de referência, a apenas 6% do total.

Assumindo-se os critérios utilizados pelo Instituto Nacional  de Estatística (INE),  as taxas de desemprego 

registadas durante estes períodos são, respectivamente, de 38,9%, 10,3%, 10,3% e 5,1%. 
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Embora os valores obtidos no que respeita à “situação face à actividade” na semana de referência sejam 

animadores, eles não nos autorizam a omitir que os critérios utilizados pelo INE para classificar os indivíduos 

como “desempregados” são extremamente restritivos4. Por essa razão, vale a pena observarmos, também, o 

número  de  inscritos  nos  centros  de  emprego  e  formação  profissional  do  IEFP,  na  qualidade  de 

desempregados (“à procura de primeiro emprego” ou de um “novo emprego”). 

Como seria  previsível,  constata-se  que,  com excepção  do  primeiro  período,  o  número  de  inscritos  nos 

centros de emprego é superior ao número de desempregados, aferido segundo os critérios do INE (Figura 

2.2). A razão para tal suceder é provavelmente, na maior parte dos casos, a seguinte: alguns indivíduos que 

se encontram “empregados” consideram que a sua situação profissional é bastante precária, ao ponto de 

continuarem, de forma empenhada, a procurar emprego. O que nos leva, inclusive, a colocar a hipótese de 

4 De acordo com o critério do INE, para se obter a classificação de desempregado, será necessário corresponder em 
simultâneo aos seguintes cinco requisitos: 1) não ter efectuado trabalho por conta própria ou de outrem com vista a 
obter uma remuneração (mesmo que tenha sido ocasional ou apenas de uma hora) no período de referência (últimos 
sete dias), 2) não ter realizado algum trabalho não remunerado com vista a obter um benefício familiar em dinheiro, 
em igual período; 3) não possuir algum trabalho ou negócio do qual se tivesse estado ausente nos últimos sete dias e,  
finalmente 4) ter feito diligências activas no sentido de obter trabalho remunerado por conta própria ou de outrem, nos 
últimos 30 dias. São exemplos de “diligências activas” a inscrição num centro de emprego público ou em agências 
privadas; o contacto com empregadores; o recurso a contactos pessoais; a colocação ou resposta a anúncio; realização 
de provas ou de entrevistas para selecção; a procura de terrenos, imóveis ou equipamento; a solicitação de licenças ou 
recursos financeiros para a criação de empresa própria.
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que alguns deles se teriam auto-classificado como “desempregados”, caso lhes tivesse sido pedido para 

avaliarem subjectivamente a sua “situação face à actividade”. 

Seja  como for,  ao analisar-se  a  evolução do número de  diplomados inscritos  nos  centros  de emprego, 

verificamos, mais uma vez, que esta sofreu uma redução progressiva de 19,6% no primeiro mês, para 8,4% 

na  semana  de  referência,  embora  se  tenha  mantido  estável  dos  18  para  os  36  meses,  dado em tudo 

coerente com informações avançadas adiante. 

3.2 Razões de inactividade por período

Os  licenciados  inactivos  revelam  que  o  principal  motivo  para  não  se  terem  aplicado  no  sentido  de 

encontrarem um emprego, prende-se com o facto de continuarem os estudos. Essa razão atinge o seu valor 

mínimo aos 36 meses (46,2%) e máximo aos 18 meses (62,9%).)

As férias ou momentos de pausa são também significativos entre os motivos apresentados, especialmente 

no primeiro período de inquirição (1 mês após a conclusão da licenciatura), onde 32,1% dos licenciados 

inactivos declara “estar de férias”.
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Apenas  nos  primeiros  três  momentos  de  inquirição  existem  licenciados  que  frequentam  estágios  não 

remunerados e por esse motivo não desenvolveram diligências activas no sentido de encontrar emprego.

Verifica-se também o crescimento progressivo de outras causas, geralmente relacionadas com situações de 

passagem de um emprego para um outro.

Nos últimos dois períodos de inquirição observa-se também o surgimento da “gravidez” como motivo para 

não se desenvolverem diligências activas. Obviamente, essa percentagem aumentaria caso se considerasse 

apenas a população feminina. Seja como for, importa relembrar que, na semana de referência, a população 

feminina inactiva é muito reduzida, não ultrapassando os 5% do total de mulheres.

Uma vez observada a situação dos diplomados perante a actividade, importa agora conhecer qual o tipo de 

actividades  profissionais  desenvolvidas  por  aqueles  que  se  encontravam  a  trabalhar.  Será  que  estas 

convergem com o nível de formação superior, ou, pelo contrário, dele se afastam consideravelmente? 

O que a evidência empírica nos aponta é que as actividades profissionais são, na sua maioria, ajustadas ao 

nível de instrução superior (não se procura avaliar neste pré-relatório a sua maior ou menor congruência 
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com a  área  científica  da  licenciatura).  Como se  pode  verificar,  o  somatório  dos  indivíduos  inscritos  na 

categoria dos  Quadros Superiores da Administração pública/ Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas 

com  o  número  daqueles  que  se  inserem  no  conjunto  dos  Especialistas  das  Profissões  Intelectuais  e  

Científicas (ambas  categorias  profissionais  que,  na  esmagadora  maioria  dos  casos,  exigem  habilitações 

superiores) perfaz, na semana de referência, 62,3%. Este número já havia sido praticamente atingido aos 36 

meses (62%), e não se distancia consideravelmente daquele que se observava aos 18 meses (58,2%). Se se 

considerar que um número considerável de Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio desenvolve, também 

ele, actividades que requerem e/ou são compatíveis com a obtenção de um nível de instrução superior, 

verificamos que é sensivelmente de 2/3 a proporção daqueles que, na semana de referência, desenvolvem 

actividades profissionais ajustadas ao seu nível de formação.

No que se refere aos escalões remuneratórios, a tendência aponta no sentido de um claro aumento ao longo 

dos quatro períodos assinalados. Enquanto no 1.º mês após a licenciatura, 25 % dos indivíduos auferiam 

remunerações  líquidas  inferiores  a  500  euros,  esse  número  baixa  já  para  11,5%  ao  fim  de  18  meses, 

situando-se, na semana de referência, nos 4,5%. Por seu lado, se a percentagem daqueles que usufruíam 

remunerações superiores a 1000 euros era apenas de 10,8% no final do primeiro mês, e de 17,2% ao fim de 

18 meses,  na semana de referência situava-se já na casa dos 37,2%. Nessa mesma semana, 63.1 % dos 

indivíduos que se encontram a trabalhar, auferiam montantes líquidos superiores a 750 euros.
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As remunerações superiores a 2000 euros são residuais  em qualquer um dos períodos,  atingindo a sua 

proporção mais elevada na semanada de referência (3,1%). 
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1.2.   Situação  dos  diplomados  face  à  actividade;  actividades 

profissionais e níveis de rendimento por licenciatura.

Como se disse na Introdução, mas deve ser sublinhado, o número de inquiridos por licenciatura não permitiu 

assegurar níveis de fiabilidade por curso semelhantes aos obtidos para a amostra na sua globalidade (cf 

Introdução  e  Anexo  Metodológico).  Esta  limitação  acentua-se,  consideravelmente,  nas  licenciaturas  de 

Antropologia, Ciências Musicais, Filosofia, História – Variante Arqueologia, História de Arte e Linguística; de 

tal forma que, embora se inclua a informação apurada sobre estes cursos nos quadros e nos gráficos, não se 

produzirá, a partir dela, qualquer leitura sequer descritiva. 

Figura 2.6: Diplomados segundo a situação face à actividade por licenciatura

Antropolo
gia

C Política 
Rel Intern

Ciências 
Comunicaç

ão

Geo Pln 
Reg

Sociologia
LLM - Est 

Por Ing Ale
LLM - Est 
Por Fr Esp

LLM - Est 
Port

Linguística Hist Cient Hist Arte Hist Arq Filosofia
Ciências 
Musicais

Empregado V % 46,2 33,3 53,3 46,7 63,2 21,3 27,3 23,5 57,1 57,1 40 87,5 33,3 33,3 40,8
Desempregado V % 46,2 38,1 23,3 40 31,6 23,4 13,6 23,5 14,3 7,1 30 12,5 11,1 33,3 26
Inactivo V % 7,7 28,6 23,3 13,3 5,3 55,3 59,1 52,9 28,6 35,7 30 0 55,6 33,3 33,2

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250
Empregado V % 84,6 66,7 83,3 93,3 89,5 70,2 68,2 52,9 57,1 78,6 60 100 88,9 66,7 76,4
Desempregado V % 7,7 23,8 10 3,3 10,5 6,4 9,1 11,8 14,3 0 20 0 0 0 8,8
Inactivo V % 7,7 9,5 6,7 3,3 0 23,4 22,7 35,3 28,6 21,4 20 0 11,1 33,3 14,8

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250
Empregado V % 76,9 85,7 90 76,7 78,9 83 72,7 70,6 71,4 78,6 90 87,5 77,8 33,3 80
Desempregado V % 7,7 4,8 3,3 13,3 10,5 10,6 22,7 11,8 0 7,1 0 0 11,1 0 9,2
Inactivo V % 15,4 9,5 6,7 10 10,5 6,4 4,5 17,6 28,6 14,3 10 12,5 11,1 66,7 10,8

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250
Empregado V % 76,9 95,2 100 80 84,2 97,9 95,5 82,4 85,7 64,3 90 100 88,9 66,7 89,2
Desempregado V % 15,4 0 0 6,7 10,5 2,1 0 11,8 14,3 14,3 0 0 0 0 4,8
Inactivo V % 7,7 4,8 0 13,3 5,3 0 4,5 5,9 0 21,4 10 0 11,1 33,3 6

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250

Semana de 
Referência

BASE

BASE
18 meses após 
conclusão do 
curso
BASE
36 meses após 
conclusão do 
curso
BASE

Curso

1 mês após 
conclusão do 
curso

Total

Exceptuando, portanto, os cursos supra mencionados,  verificamos que no  1º mês identificam-se, grosso 

modo,  dois  tipos  de  situações:  uma  primeira  compreende  as  licenciaturas  de  Sociologia;  Ciências  da 

Comunicação (CC);  Geografia  e Planeamento Regional (GPR);  Ciências Políticas e Relações Internacionais 

(CPRI)  e  Historia  –  Variante  Científica.  Estes  cursos  têm  em  comum  o  facto  de a  percentagem  de 

“empregados” ultrapassar a de “desempregados” e de “inactivos”. Esta tendência é particularmente notória 

em Sociologia, com 62,3% de empregados já neste período inicial.

Uma segunda situação é formada por todas as licenciaturas de Línguas e Literaturas Modernas (LLM) – em 

qualquer  delas,  as  percentagens  de  “inactivos”  ultrapassam,  e  de  uma  forma  muito  acentuada,  as 

proporções de “empregados” ou de “desempregados”.
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Voltando, porém, à primeira situação (formada pelas licenciaturas de Sociologia, CC, GPR, CPRI e Historia – 

Variante Científica), importa sublinhar que se verificam, porém, situações distintas ao cotejarmos o número 

de “desempregados” com o dos “inactivos”. Em três delas a percentagem de “desempregados” ultrapassa a 

de inactivos – é o caso de Geografia, Sociologia e CPRI (embora, esta última, conte com um número de 

“inactivos” nitidamente superior ao registado junto das duas primeiras); em História – Variante Científica, 

essa tendência inverte-se, com o número de “inactivos” a superar o de “desempregados”; finalmente, no 

curso de Ciências da Comunicação regista-se uma simetria total entre a percentagem de “desempregados” e 

de “inactivos”. 

Aos 18 meses, a tendência aponta para uma redução substancial dos inactivos no total dos diplomados da 

FCSH: a percentagem de inactivos cai de 32,2% para 14,8%. Essa redução é comum a todas as licenciaturas. 

Mesmo no grupo de cursos de LLM – Português, Francês e Espanhol, onde se registava a maior percentagem 

de inactivos no 1º mês, esse valor cai de 59,1% para 22,7%, ao décimo oitavo mês. 

A percentagem de inactivos torna-se, a partir daí, bastante baixa nas licenciaturas de CPRI (9,5%) CC (6,7%), 

GPR (3,3%) e Sociologia (onde atinge os 0,0%), mas mantém níveis significativos, sempre superiores a 20%, 

quer nas licenciaturas de LLM (atingindo em Estudos Portugueses os 35,5%), quer junto dos licenciados em 

História, situando-se aqui na casa dos 21,4%.

Importa ainda assinalar que, em qualquer das licenciaturas, o esvaziamento acentuado do contingente de 

“inactivos”  que ocorreu  do 1º para  o  18º  mês,  fez-se  claramente mais  no sentido  de um aumento da 

percentagem  de  “empregados”  do  que  num  engrossamento  da  proporção  de  “desempregados”. 

Relembrando os valores totais obtidos para os diplomados da FCSH, do 1º para o 18 º mês (Quadro X), a 

percentagem de empregados avançou de 40,8% para 76,4%, ao passo que a de desempregados decresceu 

de 26% para 8,8%. 

Dos  18  para  os  36  meses regista-se  um  fenómeno  relevante,  que  importa  aprofundar  em  análises 

subsequentes  –  embora  o  número  de  inactivos  se  mantenha  em  queda  (de  14,8%  para  10,8%)  e  a 

percentagem de  empregados  continue  a  crescer  (76,4%  para  80%),  a  percentagem de  desempregados 

estabiliza, ou eleva-se mesmo ligeiramente de 8,8% para 9,2%.  

De entre os diplomados que acompanham de forma mais próxima esta tendência geral,  destacam-se os 

licenciados em História – Var. Cientifica. Com efeito, embora a percentagem de inactivos continue, junto 

destes, a reduzir-se (baixando de 21,4% para 14,3%), o número de “empregados” sofre uma estabilização 

nos 78,6%, ao passo que o número de “desempregados” cresce de 0% para 7%. Os licenciados de LLM 

acompanham também essa tendência geral, sendo o acréscimo particularmente significativo junto do grupo 

de LLM – Estudos Portugueses  Franceses  e  Espanhóis,  onde aumentou de 9,1% para  22,7%.  É,  porém, 
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absolutamente  necessário  sublinhar  que  em  qualquer  curso  de  LLM,  o  aumento  da  percentagem  de 

desempregados registado entre os 18 e os 36 meses andou a par de uma redução substancial da população 

inactiva e de um acréscimo muito significativo do número de indivíduos empregados: em LLM – Estudos 

Portugueses, Ingleses e Alemães, por exemplo, o total de empregados salta de 70,2% para 83%, ao passo 

que junto dos licenciados em LLM – Estudos Portugueses, esse número cresce de 52,9% para 70,6%.

Demarcam-se da tendência geral, ao associarem um aumento considerável do número de “empregados” a 

uma  redução  do  número  de  “desempregados”,  os  diplomados  de  CPRI  e  de  CC.  No  primeiro  caso,  a 

percentagem de empregados aumenta de 66,7% para 85,7%, caindo a de desempregados de 23,8% para 

4,8%; em CC, essas mesmas percentagens evoluem, respectivamente, de 83,3% para 90% e de 10% para 

3,3%.

Essa demarcação da tendência geral é também um facto a assinalar no caso dos diplomados de GPR e de 

Sociologia; todavia, pela razão inversa à verificada junto dos licenciados de CPRI e CC. Com efeito, tanto em 

GPR quanto em Sociologia se verifica uma redução da percentagem da população empregada. Junto dos 

diplomados  de  GPR  através  de  um  engrossamento  dos  contingentes  quer  de  desempregados  quer  de 

inactivos (que atingem, respectivamente, os 13,3% e os 10,0%); em Sociologia através, exclusivamente, de 

um acréscimo da  percentagem de inactivos,  o  número  de  desempregados estabilizou  exactamente  nos 

valores que havia registado no período anterior (10,5%).

Finalmente, comparando a situação observada na  última semana com aquela que encontrávamos aos 36 

meses,  verificamos de novo uma tendência nítida,  comum a todas as licenciaturas,  para se registar  um 

aumento do número de “empregados” e uma redução dos “desempregados” e dos “inactivos”. Junto dos 

diplomados de alguns cursos observam-se níveis de decréscimo da percentagem quer de desempregados 

quer de inactivos extremamente significativos. Veja-se, por exemplo, LLM – Estudos Portugueses, Franceses 

e Espanhóis que cai de 22% de desempregados aos 36 meses para 0% na semana de referência.

As  “taxas  de  desemprego”  (critérios  INE)  calculadas  para  cada  uma  das  licenciaturas,  na  semana  de 

referência, são as seguintes: CC – 0,0%; CPRI – 0,0% GPR – 7,7%, Hist. (Var. Cient) – 18,2%, LLM – Variante 

Estudos Portugueses, ingleses e Alemães – 2,1%; LLM – Variante Estudos Portugueses Franceses e Espanhóis 

– 0,0%, LLM – Estudos Portugueses – 12,5%; Sociologia – 11,1%. 
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Figura 2.7: Diplomados inscritos num centro de emprego por licenciatura
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Sociologia
LLM - Est 
Por Ing 

Ale
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Hist Cient Hist Arte Hist Arq Filosofia
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Sim V % 46,2 23,8 10 30 31,6 23,4 13,6 5,9 0 0 20 12,5 22,2 0 19,6
Não V % 53,8 76,2 90 70 63,2 76,6 86,4 94,1 100 92,9 70 87,5 77,8 100 79,2
Ns/Nr V % 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 7,1 10 0 0 0 1,2

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250
Sim V % 7,7 23,8 6,7 33,3 26,3 10,6 9,1 5,9 14,3 7,1 20 0 11,1 0 14,4
Não V % 92,3 76,2 93,3 66,7 73,7 87,2 86,4 82,4 85,7 85,7 70 100 88,9 100 83,2
Ns/Nr V % 0 0 0 0 0 2,1 4,5 11,8 0 7,1 10 0 0 0 2,4

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250
Sim V % 15,4 19 3,3 20 10,5 12,8 27,3 17,6 0 14,3 20 0 22,2 0 14,4
Não V % 84,6 76,2 96,7 80 89,5 85,1 72,7 76,5 100 78,6 80 100 77,8 100 84
Ns/Nr V % 0 4,8 0 0 0 2,1 0 5,9 0 7,1 0 0 0 0 1,6

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250
Sim V % 23,1 0 3,3 16,7 10,5 2,1 9,1 5,9 14,3 21,4 0 12,5 11,1 0 8,4
Não V % 76,9 95,2 96,7 83,3 89,5 97,9 81,8 88,2 85,7 78,6 100 87,5 88,9 100 90
Ns/Nr V % 0 4,8 0 0 0 0 9,1 5,9 0 0 0 0 0 0 1,6

13 21 30 30 19 47 22 17 7 14 10 8 9 3 250

Semana de 
Referência

BASE

Total

BASE
18 meses 
após 
conclusão 
BASE
36 meses 
após 
conclusão 
BASE

Curso

1 mês após 
conclusão 
do curso

Recorrendo agora aos dados relativos às inscrições nos Centros de Emprego, embora comentando apenas os 

respeitantes à semana de referência, confirma-se, por exemplo, os excelentes resultados de CC e de CPRI, a 

que se vem juntar LLM – Estudos Portugueses, Ingleses e Alemães, que já havia registado uma baixa taxa de 

desemprego. As diferenças mais notórias entre a taxa de desemprego mensurada segundo os critérios do 

INE e a percentagem de inscritos  nos Centros  de Emprego verifica-se junto dos  diplomados de LL  M – 

Estudos Portugueses, Franceses e Espanhóis que, embora apresentando uma taxa de desemprego de 0,0%, 

exibem 9,1% de indivíduos inscritos  nos  centros  de emprego.  Igual  desfasamento se  verifica  junto  dos 

diplomados de GPR que,  embora não suplantem os  7,7% de desempregados,  têm 16,7% de indivíduos 

inscritos em Centros de Emprego.
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Partindo  novamente  do  pressuposto  de  que  nos  casos  dos  Dirigentes  e  Quadros  Superiores  da 

Administração Pública e Empresas e dos Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas, e de uma parte 

significativa  dos  Técnicos  e  Profissionais  de  Nível  Intermédio,  nos  encontramos  perante  categorias 

profissionais correspondentes ao nível de formação obtido, registamos que essa correspondência se verifica 

no caso da grande maioria das licenciaturas, com destaque para Sociologia onde ascende praticamente a 

nove em cada dez (87,5%).
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No  que  concerne  aos  níveis  de  remuneração  registados  na  semana  de  referência,  salienta-se  que  os 

licenciados de CPRI são, em termos gerais, os melhor remunerados, quer no que respeita à percentagem de 

diplomados que auferem rendimentos superiores a 1000 euros mensais (75%), quer na sobrerepresentação 

verificada nas duas categorias mais elevadas de rendimentos – 25% auferem mais de 1500 euros.  Pelo 

contrário, os diplomados em Sociologia e LLM – Estudos, Portugueses, Franceses e Espanhóis são aqueles 

que parecem dispor de remunerações inferiores – não encontrámos entre eles indivíduos que auferissem, 

nesse mesmo período, mais de 1500 euros. Para além disso, são também essas as licenciaturas com uma 

percentagem maior de indivíduos que se situam abaixo dos 750 euros mensais. História – Var. Cient. é a 

licenciatura onde se registam maiores discrepâncias. Com efeito, se é nesse curso que encontramos uma 

maior  percentagem de diplomados  a  auferirem rendimentos  inferiores  a  500 euros  mensais  (11,1%),  é 

também  aí  que  deparamos  com  uma  percentagem  maior  de  indivíduos  que  angariam  remunerações 

superiores a 2000 euros (novamente, 11,1%).
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1.3.   Situação  dos  diplomados  face  à  actividade;  actividades 

profissionais e níveis de rendimento por género.

Figura 2.10: Situação dos diplomados face à actividade por sexo e por período

 

Género

Total
Masculino Feminino

1 mês 
após 
conclusão 
do curso

Empregado V % 40,4 40,9 40,8
Desempregad
o

V %
31,6 24,4 26

Inactivo V % 28,1 34,7 33,2
BASE 57 193 250

18 meses 
após 
conclusão 
do curso

Empregado V % 87,7 73,1 76,4
Desempregad
o

V %
5,3 9,8 8,8

Inactivo V % 7 17,1 14,8
BASE 57 193 250

36 meses 
após 
conclusão 
do curso

Empregado V % 82,5 79,3 80
Desempregad
o

V %
8,8 9,3 9,2

Inactivo V % 8,8 11,4 10,8
BASE 57 193 250

Semana 
de 
Referência

Empregado V % 84,2 90,7 89,2
Desempregad
o

V %
3,5 5,2 4,8

Inactivo V % 12,3 4,1 6
BASE 57 193 250

A análise da “situação face à actividade” revela que a tendência progressiva para o reforço do emprego e a 

redução do desemprego e inactividade, é comum a ambos os géneros. 

Comparando-os, no que respeita à “situação face à actividade”, o que se destaca, fundamentalmente, é que 

as  disparidades  verificadas  são  relativamente  reduzidas.  Regista-se,  é  certo,  junto  das  mulheres,  nos 

primeiros três períodos, percentagens de inactivos superiores às que se encontram entre os homens. No 

entanto, essa tendência inverte-se no último período (semana de referência): o peso de inactivos entre os 

homens é aí superior ao contabilizado entre as mulheres. Este último dado é surpreendente, e deve ser 

analisado com mais detalhe em momentos subsequentes. Podemos, para já, adiantar,  que a maioria da 

população masculina “inactiva” se encontra exclusivamente a estudar. 
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Figura 2.11: Inscrição dos diplomados em Centro de Emprego por sexo e por 

período

 

Género

Total
Masculino Feminino

1 mês 
após 
conclusão 
do curso

Sim V % 24,6 18,1 19,6
Não V % 75,4 80,3 79,2

Ns/Nr V % 0 1,6 1,2
BASE 57 193 250
18 meses 
após 
conclusão 
do curso

Sim V % 14 14,5 14,4
Não V % 86 82,4 83,2

Ns/Nr V % 0 3,1 2,4
BASE 57 193 250
36 meses 
após 
conclusão 
do curso

Sim V % 12,3 15 14,4
Não V % 86 83,4 84

Ns/Nr V % 1,8 1,6 1,6
BASE 57 193 250
Semana 
de 
Referência

Sim V % 10,5 7,8 8,4
Não V % 89,5 90,2 90
Ns/Nr V % 0 2,1 1,6

BASE 57 193 250

Em qualquer dos géneros, conserva-se a tendência geral para a redução do número de inscritos nos centros 

de emprego ao longo do tempo. Decompondo: redução do 1º mês para os 18 meses, estabilização desse 

segundo período para os 36 meses, nova redução do terceiro momento para a semana de referência. A 

última redução é mais acentuada no caso das mulheres. 

Comparando os géneros, a percentagem de inscritos de cada um dos sexos nos centros de emprego é, em 

qualquer  dos  períodos,  bastante  aproximada.  Observa-se,  no  entanto,  que  a  percentagem  de  homens 

inscritos é ligeiramente superior à das mulheres no primeiro mês (24% de homens para 18,1% de mulheres), 

bem como na semana de referência (10,5% de homens para 7,8% de mulheres). A tendência inverte-se nos 

dois  momentos  intermédios  (18  e  36  meses)  – nesses  instantes,  a  percentagem de indivíduos do sexo 

feminino inscritos nos centros de emprego é ligeiramente superior à da população masculina.
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Observemos agora a distribuição dos dois géneros pelas categorias profissionais. O dado principal a assinalar 

é, novamente, o das reduzidas discrepâncias registadas. Ainda assim, constata-se que os indivíduos do sexo 

masculino se  encontram sobrepresentados,  ao mesmo tempo,  nas  categorias  dos  Dirigentes  e  Quadros  

Superiores da Administração Pública e Empresas e nas categorias que,  à priori, não requerem formação 

superior  –  Pessoal  Administrativo  e  Similares;  Pessoal  dos  Serviços  e  Vendedores;  e  Outras  profissões 

(trabalhadores não qualificados). 

Assumindo-se que os Dirigentes e Quadros Superiores da Administração Pública e Empresas; os Especialistas  

das  Profissões  Intelectuais  e  Científicas,  e,  pelo  menos  em  parte,  os  Técnicos  e  Profissionais  de  Nível  

Intermédio, constituem as categorias profissionais ajustadas à formação superior, podemos afirmar que é 

junto do sexo feminino que encontra uma maior percentagem de indivíduos “ajustados”.  Com efeito,  o 

somatório de indivíduos inscritos nestas categorias perfaz 74,9% no caso das mulheres, baixando para 66,6% 

junto dos homens.
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A situação remuneratória, por género, é em todo convergente com a leitura que acabámos de esboçar a 

propósito das categorias profissionais. Não se observando, no cômputo global, diferenças significativas entre 

géneros, deparamos, porém, com uma sobrerepresentação dos homens nas categorias mais elevadas (as 

remunerações superiores a 2000 euros são auferidas por 6,3% dos homens, e apenas por 2,3% de mulheres),  

mas também nas  categorias remuneratórias  mais  baixas,  inferiores  a  500 euros:  aí  se situam 10,4% de 

homens, e apenas 2,9% de mulheres. 
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4.   Distribuição  dos  diplomados  segundo  a  situação  na 

profissão

1.4.   Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão, por 

período

Entremos agora num capítulo diferente, procurando examinar qual a distribuição dos diplomados segundo a 

situação  na  profissão.  Realizando  esse  exercício,  verificamos  que  as  percentagens  de  diplomados 

empregados “por conta de outrem” e “por conta própria” se mantêm praticamente estáveis ao longo dos 
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quatro períodos, com um evidente ascendente dos primeiros, que alcançam valores sempre próximos de 90 

% do total. 

Os diplomados “trabalhadores por conta própria” são maioritariamente “trabalhadores isolados”, isto é, não 

têm qualquer trabalhador ao seu serviço. É de salientar, no entanto, o ligeiro aumento que se verifica dos 

trabalhadores por conta própria “empregadores” dos 36 meses para a semana de referência (de 10% para 

20,7%), compensando a quebra que se havia verificado nos dois períodos intermédios face ao primeiro mês. 

Gostaríamos, no entanto, de chamar a atenção para um aspecto que, de outro modo, se arriscaria a passar 

despercebido. Ao observamos a figura 3.2, deparamos com um número ainda razoável de trabalhadores por 

conta  de  outrem  que  trabalham  em empresas  unipessoais.  Tal  dado  é  o  indício  de  que  o  número  de 

situações em que os indivíduos “criam” o seu próprio emprego é superior ao que poderia sugerir uma mera 

contabilização dos “trabalhadores por conta própria (com ou sem empregados)”. 
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Analisemos agora a evolução dos vínculos contratuais. É possível verificar que os diplomados contratados 

vão progredindo, na sua maioria, para situações de maior estabilidade. 

Os “contratos sem termo” evoluíram positivamente: eram de 31,3% um mês após a licenciatura; mas, na 

semana de referência, ascendiam já a 47,5%.

Por sua vez, o número de “contratos com termo” foi diminuindo: no primeiro momento representavam 

51,6% de todos os vínculos contratuais, enquanto na semana de referência não constituíam mais de 36,5%. 

O decréscimo também se verificou, embora de forma muito pouco acentuada, noutro tipo de contratos que 

indiciam situações de maior precariedade contratual – a quebra registada nos contratos de “prestação de 

serviços”  foi,  do  primeiro  mês  para  a  semana  de  referência,  de  apenas  4%,  situando-se,  nesse  último 

período, nos 11,6%.
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1.5.   Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão, por 

licenciatura

De entre os diplomados das diversas licenciaturas cuja situação entendemos descrever (Cf. Introdução e 

Anexo Metodológico), verificamos que o peso dos “trabalhadores por conta própria” é sempre inferior a 

20%, registando um valor mínimo de 5% junto dos licenciados em Ciências da Comunicação, e máximo nas 

licenciaturas de LLM, com destaque para o grupo de LLM – Estudos Portugueses, Franceses e Espanhóis 

(19%). Este último valor é extremamente significativo e pode, em grande parte, sugerir as razões e as vias 

responsáveis  pela  quebra  muito  intensa  da  taxa  de  desemprego  registada  junto  destes  licenciados  do 

período dos 36 meses para a semana de referência.
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Por sua vez, no que aos vínculos contratuais diz respeito, podemos referir que, na semana de referência, os 

“contratos de trabalho sem termo” atingem o seu cume em CPRI, onde se aproximam dos 78%. Figuram, 

depois, por ordem decrescente, as licenciaturas de CC, GPR, LLM e Sociologia. 
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1.6.   Distribuição dos diplomados segundo a situação na profissão, por 

género

Atendendo à variável género, podemos afirmar que também no que se refere à situação profissional se 

observa  uma clara  proximidade  de  valores  entre  os  géneros,  com uma ligeira  sobrerepresentação  dos 

homens entre os trabalhadores por conta própria.  
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Já no que respeita ao vínculo contratual a distância entre os géneros cava-se um pouco mais, com os 

homens a registarem 60% de contratos sem termo, para 44% das mulheres nessa situação. 
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5.   Distribuição dos diplomados segundo a natureza jurídica da 

entidade empregadora

Ao contrário  do que se poderia pressupor a Administração Pública – na qual  se incluem os professores 

empregados no sector público – está longe de ser a principal entidade empregadora dos diplomados da 

FCSH em 2001/2002. Se é correcto afirmar que o peso de diplomados na Administração Pública aumenta do 

primeiro mês (20%) para a semana de referência (33,8%), não passa também despercebida a quebra que se 

verifica  na  semana  de  referência  quando  confrontada  com  o  período  dos  36  meses,  que  lhe  é 

imediatamente anterior.

Na semana de referência, destaca-se o peso do emprego no sector privado. O somatório das sociedades 

(anónimas e por quotas) com o das empresas individuais perfaz 47,4% de empregados, para apenas 33,8% 

de indivíduos empregados na Administração pública.  

É certo que o total  de não respostas é,  nesta matéria,  elevado. Tal fica contudo a dever-se,  na grande 

maioria dos casos, a um desconhecimento dos indivíduos acerca da natureza jurídica da entidade para a qual 
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trabalham – anónima ou por quotas.  Uma eventual  diminuição do número de não respostas reforçaria, 

portanto, bastante mais o sector societário do que a Administração Pública.

Devemos salientar  ainda a  expressão considerável  que as  empresas  em nome individual  conhecem em 

qualquer dos períodos. Com efeito, na semana de referência estas empregam um número não despiciendo 

de 9,1% de licenciados.

Numa análise da natureza jurídica das entidades empregadoras, segmentada por curso, para a semana de 

referência podemos observar que os cursos de CPRI, CC, LLM – Estudos Portugueses, Franceses e Espanhóis 

são aqueles com um maior número de indivíduos empregados em empresas.  É curioso e significativo o 

número  bastante  elevado  de  licenciados  de  LLM  –  Estudos  Portugueses,  Franceses  e  Espanhóis  que 

trabalham em empresas em nome individual, tendência em tudo consonante com o número relativamente 

elevado  de  licenciados  com  este  género  de  formações  que  desenvolvem  a  sua  actividade  “por  conta 

própria”. Realça-se ainda que o curso de Sociologia é aquele em que o peso da Administração Pública mais 

se faz sentir enquanto empregador.
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De todas as dimensões consideradas neste relatório, a “natureza jurídica das entidades onde se trabalha” é a 

que mais parece diferenciar os géneros: o peso das mulheres empregadas na Administração Pública é de 

36,8%, enquanto o de homens não ultrapassa os 22,2%. 

Essa diferença ainda se acentua mais, agora em sentido inverso, caso nos concentremos no universo das 

empresas.  O  número  de  homens  que  trabalha  nesse  género  de  entidades  é  de  66,7%,  quando  a 

percentagem de mulheres que exerce aí a sua actividade se queda pelos 42,6%. 

Importa acrescentar, no entanto, que o número de mulheres que trabalham em empresas aumentaria, com 

certeza, se se verificasse uma redução da percentagem de “não respostas”. É fácil constatar que o número 

de  não  respostas  se  intensifica  claramente  junto  das  mulheres,  revelando,  sobretudo,  que  o 

desconhecimento acerca da natureza jurídica das empresas para as quais se trabalha é mais frequente junto 

da  população  feminina.  De  qualquer  maneira  importa  não  desvalorizar  a  disparidade  encontrada.  Com 

efeito, ela pode matizar dois modos diferentes de ingresso no mercado de trabalho, por seu turno jogando 

ou retraduzindo expectativas e apostas profissionais igualmente clivadas pelo género. Questão a retomar 

oportunamente.
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6.   Grau de satisfação com a actual profissão

Centremo-nos agora no “grau de satisfação” que os indivíduos afirmam ter com a sua profissão actual. 

Considerando que, numa escala de 10 valores, o 9 e o 10 correspondem a uma “elevada satisfação” face à 

actual profissão; que o 7 e o 8 traduzem “satisfação”; que o 5 e o 6 consistem em avaliações neutras (“nem 

satisfeitos nem insatisfeitos”), e que os restantes valores indiciam “insatisfação”, verificamos que 72,2% dos 

diplomados  se  declaram  “satisfeitos”  ou  “muito  satisfeitos”  com  a  sua  situação  profisional  -  20,2% 

manifestam mesmo uma elevada satisfação. As avaliações negativas quedam-se nos 9,4%. 

Cruzando estes dados com as diferentes licenciaturas utilizadas na análise, verificamos que as avaliações 

positivas são superiores às médias totais nos cursos de CPRI (85%), CC (73,4%), LLM – Estudos Portugueses 

Ingleses e Alemães (76%), LLM – Estudos Portugueses, Franceses e Espanhois (76,2%), (embora nesta última 

licenciatura  a  percentagem  dos  “muito  insatisfeitos”  seja  consideravelmente  superior  à  média  total, 

atingindo os  14,3%).  Os  casos  em que  a  percentagem de indivíduos que  avaliam satisfatória  ou  muito 

satisfatóriamente  a  sua  situação  profissional  é  menor  do  que  os  valores  médios  totais  ocorrem  nas 

licenciaturas de Sociologia (50,2%) e de LLM - Estudos Portugueses (61,4%).  
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Utilizando a mesma escala, onde 10 significa “totalmente satisfeito” e 1 significa “nada satisfeito”, a média 

global da avaliação da satisfação com a actual profissão é 7.09. O valor obtido situa-se num patamar positivo 

em todas as licenciaturas. 
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Os valores da satisfação são novamente próximos entre os géneros. De qualquer forma, tanto as avaliações 

positivas  quanto as negativas  são mais  comuns entre os licenciados do sexo masculino.  As  apreciações 

neutras destacam-se claramente na população feminina (Figura 5.3).

Este facto, acaba por se traduzir na obtenção de um valor médio de satisfação idêntico entre os géneros de 

7,1. 
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7.   Grau de satisfação com o percurso profissional

Utilizando novamente a escala de 1 a 10, agora no sentido de propor que os diplomados avaliem a sua 

“satisfação  com  o  percurso  profissional”,  verificamos  que,  embora  a  avaliação  positiva  continue  a  ser 

maioritária  (56%),  essa  percentagem  baixa  consideravelmente  quando  confrontada  com  a  avaliação 

favorável da profissão actual (como vimos, 72,2%). Essa redução faz-se mais a favor de um aumento das 

avaliações neutras, que ascende aqui a 31,6%, do que das apreciações negativas. De facto, apenas 11,6% 

avaliam negativamente o seu percurso profissional.

A  tendência  para  se  obter  um  nível  de  “satisfação  com  o  percurso  profissional”  inferior  ao  nível  de 

“satisfação com a actual profissão” é uma situação que se verifica na esmagadora maioria das licenciaturas. 

Deve  destacar-se,  no  entanto,  os  valores  de  satisfação  com  o  percurso  profissional  declarados  pelos 

diplomados de CC: estes não só são elevados nas duas questões como registam em ambas valores muito 

próximos – é de  76,7% a percentagem daqueles  que se  manifestam, no mínimo,  satisfeitos com o seu 

percurso profissional.
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Utilizando a mesma escala, a média global da avaliação da satisfação com o percurso profissional é 6,55, 

continuando, portanto, a situar-se em valores positivos.
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No que respeita à satisfação com o percurso profissional por género verifica-se uma total inversão face ao 

que sucedia com os níveis de satisfação com a profissão actual, as mulheres mostram-se globalmente mais 

satisfeitas com o seu percurso profissional. É de 60,7% a quantidade de mulheres que fazem uma avaliação 

positiva, registando mais 10,4 pontos percentuais do que os homens. Por sua vez, com os seus 17,5% de 

avaliações negativas, os homens avaliam negativamente o seu percurso profissional em mais 7,7 pontos 

percentuais do que as mulheres. Como em diversos outros pontos, esta inversão carece de uma análise fina 

e demorada que não será acomodada no presente relatório. 

A análise do valor médio da avaliação da satisfação com o percurso profissional  por género confirma a 

tendência de avaliação mais elevada por parte das mulheres, cuja média do grau de satisfação é de 6,66 

valores, cerca de meio ponto acima da avaliação média masculina.
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8.   Formação académica posterior à obtenção da licenciatura. 

Analisando  agora  as  formações  académicas  pós-licenciatura  concluídas  pelos  diplomados  da  FCSH  que 

finalizaram  as  suas  licenciaturas  em  2001/02,  verificamos  que  apenas  35,6%  obtiveram  alguma 

“sobrequalificação” académica. 
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Numa análise por curso, podemos verificar que a licenciatura de História – Vertente Cientifica é aquela que 

tem maior percentagem de diplomados que concluíram formações académicas pós-licenciatura (64,3%). Os 

diplomados em Sociologia são aqueles que obtiveram esse género de formações em menor número (15,8%).
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Ao  analisar  o  tipo  de  formação  efectuada  verificamos  que  as  pós-graduações  são  maioritárias, 

representando 70,8% do total. O mestrado foi concluído por 19,1% dos indivíduos. O número daqueles que 

concluíram um doutoramento é residual, e tornar-se-ia ínfimo se considerássemos o universo total, ou seja, 

não apenas aqueles que realizaram formações académicas pós-licenciatura. Que daí todavia não se retirem 

ilações quanto à pertinência da oferta, por exemplo, de cursos de doutoramento. Quando se considera a 

procura de pós-graduações e doutoramentos em particular importa nunca perder de vista que os inquiridos 

se licenciaram há relativamente pouco tempo – são da leva de 2002. Apesar da tendência, que se continua a 

acentuar, de encurtamento dos ciclos escolares, era pois particularmente improvável captar em Novembro 

de 2007 indivíduos licenciados 2002 com doutoramentos concluídos.
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Voltando ao total, verificamos que é bastante elevado, situando-se em valores próximos dos 70%, o número 

daqueles que pensam vir a frequentar formações de nível académico no futuro.

Torna-se  curioso  verificar  que,  mesmo  entre  aqueles  que  já  concluíram  formações  académicas  pós-

licenciatura  continua  a  aproximar-se  de  70% o  total  daqueles  que  pretendem obter  sobrequalificações 

académicas.
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E dado encontrarmo-nos perante uma população de estudantes que já obtiveram algum género de diplomas 

académicos pós-licenciatura, não é pois estranho verificar que pouco menos de 5 em 10 se inclinam para o 

Mestrado e praticamente 2 em 10 para o doutoramento. Importa ainda referir que, muito provavelmente, 

este último número aumentaria se a resposta fosse múltipla, permitindo que se respondesse em simultâneo: 

“mestrado e doutoramento”. É ainda bastante significativa, ascendendo a 16,1%, a percentagem daqueles 

que declara querer realizar outra licenciatura.
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É  interessante  constatar  que  o  número  de  diplomados  que  declaram pretender  realizar  uma qualquer 

formação  académica  pós-licenciatura  é  maior  junto  daqueles  que  já  obtiveram  uma  sobrequalificação 

académica (figura 7.5), do que no caso daqueles que não dispõem ainda de um formação desse tipo (figura 

7.7). Seja como for, mesmo para os últimos, a percentagem dos que manifestam querer frequentar uma 

formação académica após a licenciatura é maioritária (68,3%), face à daqueles que não manifestam essa 

aspiração (25,5%).
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Se nos  centrarmos agora  apenas naqueles  que nunca obtiveram qualquer  sobrequalificação académica, 

verificamos que estes diplomados preferem o mestrado, (40,9%). As pós-graduações são também indicadas 

por um número considerável – 26,4%. De entre estes, apenas 7,3% indicam o grau de doutoramento como 

um objectivo futuro, menos do que aqueles que afirmam o desejo de realizar outra licenciatura (11,8%). 

Como seria de esperar, não possuindo ainda sobrequalificações superiores, e partindo portanto de limiares 

mais baixos, estes inquiridos declaram, de um modo geral, pretender alcançar patamares académicos menos 

elevados do que os almejados por aqueles que já obtiveram formações académicas após a licenciatura. 

Contudo,  não  é  de  desprezar  a  hipótese  da  existência  de  uma  correlação  entre  o  retardamento  na 

frequência de uma formação após a licenciatura e a existência de uma menor disposição para a obtenção de 

sobrequalificações escolares, particularmente ao nível do doutoramento ou mesmo do mestrado.   
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9.   Outras formações

Procurando determinar o número de licenciados da FCSH que, antes, durante ou após a obtenção da 

licenciatura, realizaram outras formações, potencialmente capitalizáveis no plano profissional, obtiveram-se 

os seguintes resultados:

- 46% realizaram pelo menos uma formação em língua estrangeira
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- 36,8% obtiveram formações em informática.

- 35,6% concluíram algum curso ou formação de âmbito profissional.
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- finalmente, 27,2% declararam ter concretizado alguma outra formação que pensam ter contribuído para a 

sua inserção profissional.
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10.   Notas  finais

Cientes de que muitas das questões suscitadas por este pré-relatório só obterão resposta com base em detalhadas 

análises ulteriores, publicitaram-se, apesar de tudo, neste texto, dados essenciais acerca da trajectória de inserção 

profissional dos licenciados da FCSH. Estas notas finais pretendem apenas destacar alguns elementos nucleares e de 

síntese sobre a matéria atrás desenvolvida. 

1. Na semana de referência (19 a 25 de Novembro de 2007), os licenciados da FCSH-UNL que haviam concluído 

os seus cursos no ano de 2002, e que se encontravam, nesse momento, num período que mediava entre 4 a 5 

anos pós-licenciatura,  registavam, adoptando-se os critérios do INE,  uma taxa de desemprego de 5,1%.  A 

apreciação deste  resultado –  aferindo-se,  por  exemplo,  o  seu maior  ou menor  grau de intensidade –,  só 

poderia ser devidamente ensaiada, caso se dispusesse de dados acerca dos diplomados do ensino superior em 

Portugal, formados no mesmo ano, preferencialmente em cursos congéneres. Tal não sucedendo, resta-nos 

comparar esta informação com os dados disponíveis do INE acerca do “emprego” para o quarto trimestre de 

2007, momento em que a percentagem total de desempregados com o ensino superior em Portugal se cifrava 

em 8,1%. Para afinar a comparação importa recorrer a intervalos etários, cotejando a população do estudo – 

que, em 92% dos casos, se situa na faixa etária 26/39 anos – com a população portuguesa que, dispondo de 

formação superior, se situava em idades próximas, isto é, entre os 25 e os 34 anos (intervalo etário utilizado 

pelo  INE).  Estabelecido  o  paralelo,  sobressai  que  a  taxa  de  desemprego  dos  licenciados  da  FCSH  é 

consideravelmente inferior à que se verifica junto da população portuguesa nessa faixa etária próxima. 

No entanto, e para já, essa diferença terá que ser apreciada com cautela. Por um lado, porque a taxa 

de inactividade é algumas décimas superior à da população portuguesa entre os 25 e os 34 anos – a primeira 

perfaz 6%, enquanto a segunda se situa nos 5,1%. Por outro lado, sendo essa a razão mais forte, porque ao 

ligeiro alargar do intervalo etário dos diplomados da FCSH poder-se-á associar,  em média, um período de 

permanência mais longo no mercado de trabalho, o que na fase inicial de inserção profissional é um elemento 

importante  a  ter  em  conta.  Os  estudos  que  contemplam  este  género  de  informações  mostram  que  o 

desemprego dos licenciados é extremamente elevado no primeiro mês, que baixa substancialmente a partir do 

sexto mês e que se vai depois abatendo progressivamente, atingindo proporções reduzidas no final de cinco 

anos. Essa tendência acabou, de resto, por se confirmar junto da nossa população: a taxa de desemprego dos 

licenciados  inquiridos  é  de  26% no 1º mês (com 33,2% de inactivos)  de  10,3% aos  36  meses,  caindo na 

“semana de referência”,  como se  disse  de início,  para  5,1%.  Seria  provavelmente ainda menor  se,  nesse 

mesmo instante, todos os licenciados tivessem efectivamente concluído as suas licenciaturas há cinco anos. 

2. Face  ao  valor  da  taxa  de  desemprego  na  semana  de  referência, (ao  qual  se  poderá  ainda  adicionar  a 

informação de que,  nesse  mesmo período,  8,4% dos licenciados se  encontravam inscritos  em centros  de 
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emprego), a observação que se impõe é sem dúvida a de que o cenário depressivo que tantas vezes se tece 

acerca da inserção profissional dos licenciados da FCSH – talvez por arrastamento do retrato alarmista que 

também se projecta das Ciências Sociais e das Humanidades no seu conjunto – está longe de se confirmar. É 

claro  que  a  situação  varia  de  licenciatura  para  licenciatura.  No  entanto,  mesmo essa  disparidade, não  é 

suficiente  para  comprometer o teor  da apreciação geral  que acabamos de realizar.  Ao observarmos cada 

licenciatura  per se, continuamos, na grande maioria dos casos, a situar-nos num plano bastante distante do 

diagnóstico  catastrofista.  Algumas  formações merecem aliás  destaque,  porquanto  ilustram com particular 

ênfase a distância entre o cenário negro do discurso e a situação, bem mais favorável, que se verifica na 

realidade. Referimo-nos às Línguas e Literaturas Modernas que obtêm resultados claramente mais positivos do 

que  habitualmente  se  supõe;  resultados  esses  tanto  mais  surpreendentes  quando  parecem  revelar  uma 

capacidade de afirmação dos licenciados que obtiveram essas formações no mercado de trabalho, apesar da 

contracção do papel do Estado enquanto entidade empregadora, e da redução das oportunidades de ingresso 

nas carreiras docentes do ensino básico e secundário.

3. Os aspectos positivos deste cenário de inserção não se esgotam porém na situação perante a actividade: 

estendem-se também às profissões desenvolvidas e aos níveis de rendimento. Em relação ao primeiro ponto, 

importa  referir  que as  actividades  profissionais  desempenhadas  pelos  diplomados  são,  na  sua  maioria, 

ajustadas ao nível de instrução superior (não se procura avaliar neste pré-relatório a sua maior ou menor 

convergência com a área científica da licenciatura). Como se pôde verificar, o somatório dos indivíduos que se 

inscrevem na categoria dos Quadros Superiores da Administração pública/ Dirigentes e Quadros Superiores de  

Empresas com aqueles que se inserem na classe  dos  Especialistas  das  Profissões  Intelectuais  e  Científicas 

(ambas categorias profissionais que, na grande maioria dos casos, exigem, habilitações superiores) perfaz, na 

semana de referência, 62,3%. Este valor já havia sido praticamente atingido aos 36 meses (62%), e não se 

distancia consideravelmente daquele que se observava aos 18 meses (58,2%). Se a isto acrescentarmos que 

um número considerável de Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio também desenvolve actividades que 

requerem  e/ou  são  compatíveis  com  a  obtenção  de  um  nível  de  instrução  superior,  verificamos  que  é 

sensivelmente  de  2/3  a  proporção  daqueles  que,  na  semana  de  referência,  desenvolvem  actividades 

profissionais ajustadas ao seu nível de formação. Inversamente, o  pessoal dos serviços e vendedores,  tantas 

vezes apontado como a categoria profissional que acolhe presentemente uma grande parte dos diplomados, 

não abrange, na verdade, mais de 9,4% dos indivíduos. Apenas no 1º mês após a licenciatura deparamos com 

um coeficiente elevado de 23,5% de licenciados da FCSH a exercerem profissões desse género.

4. Por sua vez, do ponto de vista remuneratório, e situando-nos novamente na semana de referência, embora 

seja inferior a 10% a porção que aufere rendimentos líquidos do trabalho superiores a 1500 euros, é de 63,1% 

o total  de indivíduos que recebe vencimentos líquidos superiores a 750 euros, quedando-se num número 

inferior a 5% a parcela daqueles que dispõem de rendimentos inferiores a 500 euros líquidos. Vale a pena 

relembrar que, na referida semana, nos encontramos diante de uma população que concluiu os seus cursos há 

não mais de 5 anos.
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5. No entanto, embora a situação na semana de referência (4-5 anos pós-licenciatura), seja, em termos gerais, 

claramente positiva, tal não pode fazer esquecer que esse momento constitui o corolário de um percurso que 

é, em diversos casos, acidentado, marcado por impasses e por reversões. O melhor indício disso mesmo é o 

facto dos resultados que obtivemos para as dimensões supra mencionadas não sofrerem alterações favoráveis 

do 18º.º para o 36.º mês. É o que sucede com as taxas de desemprego que se mantêm em ambos os períodos 

na casa dos 10,3%, ou do número de inscritos em centros de emprego (à procura do primeiro ou de um novo 

emprego) que permanece em 14,4%. É também sintomático o facto de praticamente estabilizar o número 

daqueles que auferem rendimentos inferiores a 750 euros, valor que é de 48,1% no 18 mês e de 45% no 36.º, 

verificando-se,  inclusive,  um ligeiro incremento da categoria de rendimentos inferiores a 500 euros.  Tudo 

indica, portanto, que depois da acentuada melhoria registada do 1.º mês para o 18.º, se verifica um cenário de 

alguma retracção em fases subsequentes. Encarada em termos gerais, a situação tende novamente a progredir 

de forma favorável, mas já só a partir de um período de 3 anos após a licenciatura. A identificação das razões 

para  se  registarem  este  tipo  de  tendências  (e  flutuações)  obriga  ao  desenvolvimento  de  análises  mais 

aprofundadas em momentos futuros. Arriscamos, no entanto, que parte da explicação para a estabilização dos 

resultados obtidos do 18.º para o 36.º mês se prende com o facto de a uma clara minoria de indivíduos que 

mantêm situações de desemprego desde o primeiro momento, se virem a somar contingentes bastante mais 

consideráveis de outros diplomados confrontados com formas de desemprego de mobilidade, associadas a 

processos de transição de carreira. Seja como for, tal como indicam os resultados obtidos para a semana de 

referência, uma parte dessas situações serão resolvidas em momentos posteriores, quer através do ingresso 

em actividades “por conta de outrem” quer do lançamento de iniciativas “por conta própria”, de cariz mais ou 

menos empresarial.

6. O contraste entre o percurso sinuoso, que muitas vezes colocará um número considerável de licenciados em 

situações  aquém das suas  expectativas  durante  os  primeiros  anos  de inserção,  e  a  situação francamente 

positiva que a maioria dos indivíduos atinge volvidos cerca de 5 anos após a licenciatura, explicará, em parte, a 

disparidade de avaliações globais (ou de síntese) que os licenciados produzem, por um lado, da sua “situação 

profissional actual” e, por outro, do seu “percurso profissional”. Se, para a primeira, é de 72,2% o número de 

inquiridos  que  se  mostram  “satisfeitos”  ou  “muito  satisfeitos”,  ao  ponto  de  se  quedarem  em  9,4%  as 

avaliações negativas, já no que se refere à “avaliação do percurso” a situação é diferente: apenas 56% o avalia 

positivamente, embora o número de avaliações negativas continue a não ser elevado (11,6%); o que aumenta 

consideravelmente é a repercussão de avaliações neutras (nem positivas, nem negativas) (31,6%).

7.  Queremos  destacar  ainda,  neste  apontamento  final,  o  peso  que  os  diferentes  tipos  de  entidades  têm 

enquanto  empregadoras  dos  licenciados  da  FCSH.  À  revelia  mais  uma  vez  de  uma pré-noção  comum,  a 

Administração  Pública  (já)  não  constitui  a  principal  entidade  empregadora  dos  licenciados  da  FCSH, 

empregando, em qualquer dos períodos, pouco mais de um terço do total dos indivíduos (ou mesmo apenas 

um em cada cinco, se considerarmos o período mais remoto, 1º. mês após a conclusão da licenciatura). É 

actualmente o universo empresarial, nomeadamente as “sociedades anónimas” e “por quotas”, que emprega 
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a maioria dos diplomados. Começa além disso a ser também significativo o número daqueles que criam o seu 

próprio emprego. Para tal basta verificar que na semana de referência, ao número relativamente discreto de 

trabalhadores  “por  conta  própria”  (cerca  de  13%),  se  vêm somar  os  9,1%  que  trabalham “por  conta  de 

outrem” em “empresas em nome individual”. 

8. Numa derradeira nota, gostaríamos de fazer uma menção a estes resultados assumindo o ponto de vista da 

intervenção que a faculdade tem vindo a desenvolver no âmbito da inserção profissional. Os resultados para 

os quais este estudo aponta são inequivocamente favoráveis. Contudo, não se podem subestimar as situações 

de desemprego e de precariedade laboral. Seja em que momento for, encontraremos sempre, e à semelhança 

do que sucede com outras escolas que formam centenas de estudantes em cada ano lectivo, um número 

considerável  de  diplomados  da  FCSH confrontando-se  com situações  extremamente  precárias.  Para  delas 

tomarmos consciência, basta contabilizar o número de indivíduos provenientes desta faculdade inscritos nos 

centros de emprego do IEFP, locais onde é possível encontrar, num mesmo instante, indivíduos provenientes 

de  diversos  anos  de  formação,  com  destaque  evidente  para  as  coortes  mais  recentes.  Neste  sentido,  o 

conteúdo  indiscutivelmente  positivo  destes  dados  não  poderá,  em circunstância  alguma,  funcionar  como 

argumento para que a FCSH desinvista da preocupação com o destino dos seus licenciados, nomeadamente 

com o modo como decorre o processo de inserção profissional e de como, neste contexto, as credenciais que 

outorga são efectivamente capitalizadas pelos seus detentores, isto é o corpo de licenciados pela FCSH. A 

informação obtida é encorajadora.  Contrariando as visões mais pessimistas,  ela demonstra que existe,  de 

facto, uma capacidade de ingresso dos licenciados desta faculdade no mercado de trabalho, por vezes em 

circunstâncias adversas, valendo pois a pena estimulá-la e potenciá-la através de uma série de medidas que 

nesta escola vêm sendo concebidas e preconizadas. De entre todas, destacamos o Programa de Angariação e 

Captação de Estágios Profissionais da FCSH (PACEP), para o sucesso do qual é crucial o empenho de todos os 

departamentos, com destaque, naturalmente, para aqueles cuja situação, em termos de inserção profissional, 

mais se afasta, negativamente, dos valores médios alcançados para o conjunto da faculdade. É também nestes 

casos  que  mais  importa  equacionar  a  possibilidade  de  se  desenvolverem  formações  profissionalizantes 

complementares às licenciaturas.
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11.   Glossário

Desempregado  –  Indivíduo,  com  uma  idade  mínima  especificada  que,  no  período  de  referência,  se 

encontrava  simultaneamente  nas  situações  seguintes:  a)  Não  tem  trabalho  remunerado  nem  qualquer 

outro; b) Está disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não; c) Tenha procurado um trabalho, 

isto é,  tenha feito diligências activas ao longo de um período especificado para encontrar um emprego 

remunerado ou não. Consideram-se como diligências: a) Contacto com um centro de emprego público ou 

Agências  privadas;  b)  Contacto  com  empregadores;  c)  Contactos  pessoais;  d)  Colocação  ou  resposta  a 

anúncio;  e)  Realização  de  provas  ou  entrevistas  para  selecção;  f)  Procura  de  terrenos,  imóveis  ou 

equipamento; g) Solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa própria.

Empregado - Indivíduo, com idade mínima especificada que, no período de referência, se encontrava numa 

das seguintes situações: a) Tinha efectuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante o pagamento de 

uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; b)Tinha um 

emprego, não estava ao serviço, mas tinha um a ligação formal com o seu emprego; c)Tinha uma empresa 

mas não estava temporariamente ao trabalho por uma razão específica;  d)  estava em situação de pré-

reforma mas encontrava-se a trabalhar no período de referência.

Inactivo  -  Indivíduo,  qualquer  que  seja  a  sua  idade,  que  no  período  de  referência  não  podem  ser 

considerados economicamente activos, isto é, não estão empregados nem desempregados, nem a cumprir o 

serviço militar obrigatório.

Profissão - Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde um determinado título 

ou designação profissional, constituído por um conjunto de tarefas que concorrem para a mesma finalidade 

e que pressupõem conhecimentos semelhantes.

População Inactiva - Conjunto de indivíduos, qualquer que seja a sua idade que no período de referência, 

não podem ser considerados economicamente activos, isto é, não estão empregados nem desempregados, 

nem a cumprir o serviço militar obrigatório.

Profissão principal - Profissão que o indivíduo ocupou mais tempo no período de referência.
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População activa - Conjunto de indivíduos com idade mínima especificada que, no período de referência, 

constituem a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico 

(empregados e desempregados).

Situação na profissão - Relação de dependência ou independência de um indivíduo activo no exercício da 

profissão,  em função dos  riscos  económicos  em que incorre  e  da  natureza  do controlo  que exerce  na 

empresa.

Taxa de actividade - Taxa que permite definir o peso da população activa sobre o total da população.

Trabalhador por conta de outrem - Indivíduo que exerce uma actividade sob a autoridade e direcção de 

outrem, nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e que lhe confere o direito a 

uma remuneração, a qual não depende dos resultados da unidade económica para a qual trabalha.

Trabalhador por conta própria isolado - Indivíduo que exerce uma actividade independente, com associados 

ou não, obtendo uma remuneração que está directamente dependente dos lucros (realizados ou potenciais) 

provenientes de bens ou serviços produzidos e que, habitualmente não contrata trabalhador(es) por conta 

de outrem para com ele trabalhar(em). Os associados podem ser, ou não, membros do agregado familiar.

Trabalhador  por  conta  própria  empregador  -  Indivíduo  que  exerce  uma  actividade  independente,  com 

associados ou não, obtendo uma remuneração que está directamente dependente dos lucros (realizados ou 

potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos e que, a esse título, emprega habitualmente um ou 

vários trabalhadores por conta de outrem para trabalharem na sua empresa.
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