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Nota metodológica 
 
 
 
 

A estratégia metodológica seguida neste Inquérito teve em consideração duas condicionantes impostas 
pela natureza da pesquisa. A primeira refere-se ao facto de se pretender seguir ano a ano a integração no 
mercado de trabalho por parte dos licenciados da Universidade de Lisboa, tomando por referência temporal o 
período de cinco anos relativo aos diplomados desde 1994 a 1998. A segunda impunha que se tivesse em 
consideração a área científica de licenciatura, tomando por referência genérica a Faculdade em que os 
licenciados obtiveram esse grau académico. A conjugação destas duas condicionantes determinou, em grande 
parte, o formato metodológico assumido nesta pesquisa.  

A consideração simultânea do ano de licenciatura e da Faculdade em que foi obtida pulveriza à partida 
o universo potencial de inquirição – ou seja, o conjunto dos 7.902 licenciados recenseados na Universidade de 
Lisboa nos cinco anos – em múltiplos grupos cujos pesos numéricos dependem do número de licenciados de 
cada Faculdade.  Ora, atendendo a que a variação da população de licenciados por ano e por Faculdade se 
situa numa amplitude de algumas centenas, a percentagem de licenciados a incluir numa amostra representaria 
sempre uma parte significativa e, em alguns casos, bastante significativa dessa mesma população. Embora não 
fosse um argumento tão crucial como os que a seguir serão referidos, o peso numérico pouco expressivo das 
populações sugeria a possibilidade de se inquirir a população no seu conjunto em vez de se seleccionar uma 
amostra. 

O argumento que condicionou grandemente a inquirição ao conjunto da população relaciona-se com o 
meio de recolha da informação. A opção que desde logo se vislumbrou necessária, atendendo às contingências 
financeiras da pesquisa, recaiu sobre o questionário enviado por correio. Ora, como se sabe, a adesão que este 
meio de realização de um inquérito proporciona é, já por si, caracterizada por uma taxa de retorno pouco 
elevada, a qual se degrada ainda mais, no caso da população de licenciados, devido a duas razões. Por um 
lado, pelo facto de a Universidade não dispor de uma lista actualizada das residências dos licenciados e, por 
outro, dada a dificuldade em se obterem respostas atempadas, na medida em que as ausências mais ou menos 
prolongadas da residência são, por motivos variados (estágios, férias, continuação de estudo noutras escolas, 
etc.), relativamente frequentes após a finalização dos cursos.  O meio adoptado para a recolha de informação 
(inquérito por correio) e a impossibilidade de estimar a população não elegível de licenciados por motivo de 
mudança de residência ou de ausência prolongada da mesma faziam antever uma taxa de não-respostas mais 
ou menos elevada, quer a inquirição incidisse sobre o conjunto da população ou sobre uma amostra. Porém, no 
caso desta última, e contrariamente à primeira, correr-se-ia ainda o risco de se obterem números tão pouco 
significativos que muito possivelmente desvirtuariam o interesse da análise estatística. Deste modo, os 
argumentos expostos conduziram a que o processo de inquirição incidisse sobre o conjunto da população. 

A opção seguida deixava antever, dado o meio de inquirição por correio adoptado, que apenas uma 
parte, embora significativa, do universo responderia ao questionário. A taxa de retorno de questionários 
preenchidos e válidos situou-se um pouco abaixo dos 30%. A percentagem obtida está dentro dos valores 
normais da técnica de inquérito por correio (que estabelecem precisamente o limite de 30 % como o valor 
expectável de retorno dos questionários na ausência de esforços suplementares).  

Acresce que, se tomarmos em consideração o facto de não terem sido eliminados os licenciados cujas 
moradas não estavam actualizadas nem os que se encontravam impossibilitados de responder por ausência 
prolongada da residência, pode estimar-se uma taxa de resposta bastante superior à que foi obtida. Este nível 
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de adesão não pode deixar de estar relacionado com o nível de escolaridade da população inquirida, bem como 
pelo interesse que o inquérito suscitou entre os diplomados da Universidade de Lisboa, conforme muitos deles 
nos comunicaram.  

Seja como for, é importante sublinhar que, apesar de se terem obtido respostas de uma parte muito 
significativa do universo, não se pode garantir com plena confiança que a parte não inquirida possua 
exactamente as mesmas características e o mesmo padrão de respostas. Com efeito, percentagens elevadas de 
não-respostas podem introduzir, e normalmente introduzem, enviesamentos na amostra (a parte que respondeu 
ao questionário), pelo que os resultados podem não ser totalmente válidos para o conjunto da população.  

A forma de controlar possíveis desvios da «amostra» obtida passa por avaliar e comparar os valores 
que as variáveis com interesse sociológico na variável dependente (a inserção profissional dos diplomados) 
assumem na «amostra» e na população. Se os desvios forem reduzidos, a confiança nos resultados aumenta, 
tornando possível e mais segura a sua generalização. Para se proceder ao controlo da «amostra» 
seleccionaram-se quatro variáveis: o curso, o ano, o sexo e a média de licenciatura. As três primeiras constituem 
elementos fundamentais da «estrutura» dos diplomados. Quanto à variável «média de licenciatura» representa, 
sem qualquer dúvida, uma medida importante através da qual se poderão avaliar desvios eventuais existentes 
na amostra. Com efeito, estando a média de licenciatura correlacionada com o sucesso da inserção profissional 
e sabendo que os enviesamentos vão no sentido positivo (ou seja, os que conseguem inserções bem sucedidas 
tendem a ter taxas de respostas superiores), o desvio existente entre a «amostra» e a população representará 
uma medida de confiança da amostra. 
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Tabelas de envio/recepção dos questionários 
 

Repartição por faculdade e por sexo 

Envio Recepção 
Faculdade Homem Mulher Total Homem % Mulher % Total % 

Faculdades Envio Recepção % 

Med. Dentária 32 38 70 10 31,3 4 10,5 14 20,0 FMDUL 70 14 20,0 
Medicina 91 167 258 26 28,6 42 25,1 68 26,4 FML 258 68 26,4 
Psicologia 61 346 404+3 15 24,6 107 30,9 122 30,0 FPCEUL 407 122 30,0 
Belas Artes 211 306 517 42 19,9 67 21,9 109 21,1 FBAUL 517 109 21,1 
Farmácia 108 502 610 27 25,0 129 25,7 156 25,6 FFUL 610 156 25,6 
Direito 729 1.380 2.109 179 24,6 338 24,5 517 24,5 FDL 2.109 517 24,5 
Letras 361 1.269 1.630 94 26,0 308 24,3 402 24,7 FLUL 1.630 402 24,7 
Ciências 793 1.508 2.301 214 27,0 388 25,7 602 26,2 FCUL 2.301 602 26,2 
Total 2.386 5.516 7.902 

 

607 25,4 1.383 25,1 1990 25,2 

 

Total 7.902 1990 25,2 

 
 

Repartição por faculdade e por anos lectivos 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 TOTAL 
Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % 

Faculdade       
Med. Dentária 17 1 5,9 10 1 10,0 13 3 23,1 9 1 11,1 21 7 33,3 70 13+01 20 
Medicina 0 ** 2 ** ** 76 22 28,9 86 20 23,3 96 24 25,0 0 ** 0 ** ** 258 68+00 26,4 
Psicologia 89 14 * 15,7 94 29 30,9 94 14 14,9 103 45 43,7 24 19 79,2 404+3 121+01 30,0 
Belas Artes 195 *** 42 *** 21,5 202 *** 48 *** 23,8 37 16 43,2 517 106+03 21,1 
Farmácia 93 30 * 32,3 116 27 23,3 119 29 24,4 146 37 25,3 136 31 22,8 610 154+02 25,6 
Direito 364 57 * 15,7 420 87 20,7 477 119 24,9 492 140 28,5 356 112 31,5 2.109 515+02 24,5 
Letras 133 28 * 21,1 345 74 21,5 430 84 19,5 422 99 23,5 300 105 35,0 1.630 390+12 24,7 
Ciências 437 99 * 22,7 515 131 25,4 491 127 25,9 449 128 28,5 409 109 26,7 2.301 594+08 26,2 
SUB-TOTAL 1133 229 20,21 1576 371 23,54 1710 396 23,16 1717 474 27,61 1283 399 31,10 7.902 1.990 25,2 
TOTAL 2904 642 22,11 3629 918 25,30 1283 399 31,10 7.902 1.990 25,2 

* Antes de 1994 e ano lectivo de 1993/94       ** Falta de comunicação por parte da FML   *** Anos acumulados pela FBAUL 



Tabela comparativa das notas médias de licenciatura  

por curso  

 
População Amostra  

Curso  
Média Valor mínimo Valor máximo  

Média Valor mínimo Valor máximo 

Filosofia 14,0* 12 17 14,1 13 16 
Geografia 13,3* 11 17 13,4 11 17 
História 14,0* 11 16 13,7 12 16 
Líng. e Literaturas 13,0* 11 18 13,2 11 16 
Matemáticas 13,8** 12 17 14,0 12 17 
Escultura/Pintura 14,4** 13 16 14,6 13 16 
Design 14,5** 13 16 14,4 12 16 
Direito 12,4** 10 17 12,2 10 17 
Medicina 15,3*** 12 18 15,7 12 18 
Biologia 14,6** 12 18 14,7 11 18 
Bioquímica 15,2** 14 17 15,5 14 18 
Geofísica 13,8** 12 15 14,7 13 17 
Eng. Linguagem 12,9** 12 15 13,3 12 15 
Estatística 13,2** 11 16 13,9 12 16 
Física 14,5** 13 17 15,1 13 19 
Físico-Química 14,5** 13 16 14,6 13 16 
Geologia 13,7** 12 16 13,6 12 17 
Informática 13,6** 12 16 13,9 12 17 
Química 14,3** 13 18 14,3 13 16 
Farmácia 13,9* 11 17 13,6 11 17 
C. da Educação 14,2** 13 15 14,9 13 16 
Psicologia 14,4** 14 16 14,4 13 17 
Med. Dentária 13,9** 12 16 14,3 13 16 
Média 13,9 11 18 13,6 10 19 

*     - Notas relativas a 1999 
**   - Notas relativas a 1998 
*** - Notas relativas a 1997 
 
 

Os quadros apresentados mostram a distribuição das variáveis na «amostra» e na população. A análise 
das distribuições permite apresentar as seguintes conclusões: 

a) Não existem desvios significativos nas taxas de respostas por cursos. Na maior parte desses 
cursos o desvio é na ordem de 2% (as excepções são Medicina Dentária, Belas Artes e 
Psicologia); 

b) A distribuição ano a ano não revela grandes flutuações. E as diferenças nas taxas de participação 
reproduzem as que foram assinaladas no ponto anterior; 

c) As diferenças inter-sexuais giram em torno de 3%, exceptuando os casos de Medicina Dentária e 
de Psicologia, em que essas diferenças são mais acentuadas; 

d) Quanto à média de licenciatura, tomando por referências o ano de 1998 ou 1999 e os cursos para 
os quais existe informação, pode verificar-se que as diferenças tendem a favorecer a «amostra», 
mas esse favorecimento traduz-se por uma diferença de algumas décimas. 
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Os dados analisados, e excluindo um ou outro caso mais problemático, vão no sentido de confirmar que 

a amostra obtida pelos procedimentos adoptados não apresenta desvios significativos em relação à população. 
Não há razão, portanto, para suspeitar que a parte que não respondeu ao questionário difira muito daquela que 
respondeu nem para se considerar que a existência de desvios, comuns a qualquer amostra, e mesmo de algum 
enviesamento, inviabilize a generalização dos resultados obtidos através do procedimento metodológico 
descrito. 
 
 
 
 

P e d r o  M o u r a  F e r r e i r a  
ICS
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CAPÍTULO I 
 
Caracterização sociográfica dos diplomados da UL 

 
 
Conhecer as opiniões dos licenciados sobre os cursos que frequentaram e a forma como se inserem na 

vida activa é, sem dúvida, um dado importante para a instituição responsável pela sua formação, mesmo quando 
sabemos que a inserção profissional é um processo complexo, heterogéneo e fragmentado, constituído por 
ciclos de emprego-desemprego-formação e no qual interagem factores de natureza diversa.  

A conjuntura económica, as políticas públicas de emprego, as políticas de gestão de recursos humanos 
das entidades empregadoras, as características socioeconómicas dos diplomados e as respectivas estratégias 
individuais são alguns dos elementos que configuram as especificidades dos processos de transição do universo 
escolar para o mundo do trabalho. 

De um modo geral, a inserção profissional é entendida como o período que medeia entre a saída do 
sistema de educação/formação e a obtenção de um emprego, período durante o qual o recém diplomado 
negoceia, no mercado de trabalho, os saberes sancionados por um diploma. 

No entanto, a importância que as variáveis macro e microeconómicas assumem na  construção do 
espaço objectivo onde a transição para a vida activa se desenrola contribui para que a inserção profissional se 
apresente como um processo social e individualmente estruturado. Individualmente estruturado, quando nos 
reportamos às características sociográficas dos actores e às estratégias que accionam para a obtenção de 
emprego e para a construção da sua trajectória profissional.  

Socialmente estruturado, quando tomamos em linha de conta a estrutura do emprego, os modos de 
gestão de recursos humanos, a forma como os diplomas e os saberes que eles sancionam são 
diferenciadamente valorizados e a diversidade dos processos de transição profissional, sendo estes últimos 
entendidos como um conjunto de formas através das quais os jovens se integram no mercado de trabalho e se 
inserem nos mecanismos da relação salarial, adquirindo um estatuto socioprofissional, marcado por uma relação 
específica com o trabalho, o emprego, a remuneração e a mobilidade socioprofissional. 

Neste capítulo do relatório, procedemos à caracterização sociográfica dos diplomados da Universidade 
de Lisboa que concluíram os respectivos cursos entre 1994 e 1998. Esta análise demonstrará que a posse do 
mesmo diploma escolar - a licenciatura - está longe de corresponder a um grupo homogéneo de licenciados.  

 
 

1. Composição etária e sexual 
 
A idade média dos diplomados que responderam ao inquérito é de 28 anos1. Este valor deixa antever 

que estamos perante uma população que se caracteriza por uma heterogeneidade em termos etários. Esta 
heterogeneidade está patente quando tomamos em linha de conta a distribuição da população inquirida pelos 
diferentes escalões etários (Gráfico nº1).  

Com efeito, se é verdade que cerca de metade dos diplomados tem entre os 22 e os 26 anos, isto é, 
situa-se no escalão etário mais jovem, já os restantes apresentam idades que apontam para a hipótese de 

                                                           
1 A moda situa-se nos 26 anos e o desvio-padrão é de 5,5. 
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estarmos perante um grupo de indivíduos que foi protagonista de trajectórias escolares descontínuas. Grosso 
modo, os diplomados da UL desenvolveram estratégias distintas face à obtenção do diploma universitário. Para 
uns, a conclusão do curso do ensino superior parece ser o corolário natural de uma trajectória escolar, à primeira 
vista contínua; para outros, ela é o resultado de um investimento escolar que surge numa fase já mais tardia do 
ciclo de vida e que decorre do seu envolvimento no que tem vindo a ser designado por «aprendizagem ao longo 
da vida». 

 
Gráfico nº1 

Distribuição dos inquiridos por escalão etário (%) 
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A ideia de que os diplomados da UL constituem uma população «madura» em termos etários é 

reforçada quando analisamos a sua distribuição pelo tipo de inserção no mundo académico. De facto, é entre 
aqueles que possuíam  o estatuto de trabalhador- estudante, no último ano de frequência da licenciatura, que 
encontramos a maior percentagem de diplomados com idades superiores a trinta anos2 (Quadro nº1).  

 
Quadro nº1 

Distribuição dos diplomados segundo o tipo de inserção no mundo escolar (%) 

 
Idade Estudante Trabalhador-

estudante 
22-26 anos 58,1 24,9 
27-31 anos 37,5 34,4 
32-36 anos 2,9 16,7 
37-41 anos 0,6 10,7 
42-46 anos 0,5 7,4 
≥47 anos 0,4 6,0 

 
Se a estes dados acrescentarmos o facto de a diferença entre a média etária dos estudantes a tempo 

inteiro, 27 anos, e a dos trabalhadores estudantes, que ronda os 32 anos, ser significativa em termos 
estatísticos, podemos concluir que estamos perante uma população onde a idade surge associada  a um 
estatuto específico face ao mundo escolar.  

                                                           
2 Existe uma relação com significado estatístico entre a «idade» e o «tipo de inserção no mundo escolar» (X2= .0000,  para p< .05.) 
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Assim, enquanto o exercício do «ofício»3 de aluno a tempo inteiro surge como um atributo dos níveis 
etários mais jovens, a inserção simultânea no mundo do trabalho e no universo escolar é uma característica dos 
mais velhos. A diferença de estatutos que os inquiridos assumiram durante a frequência do ensino superior 
estabelece uma primeira distinção entre estes diplomados: para uns, a obtenção do diploma universitário 
inscreveu-se numa trajectória escolar ininterrupta; para outros, a posse de um título de nível superior implicou o 
retorno ao universo escolar e a conciliação de duas condições: a de trabalhador e de estudante . 

No entanto, a heterogeneidade etária característica destes diplomados assume contornos distintos, 
quando tomamos em linha de conta o curso que frequentaram. Dito de outra forma, os diferentes cursos da UL 
parecem exercer uma atracção selectiva sobre os estudantes em função da idade (Quadro nº2). 

 
Quadro nº2 

Idade média dos diplomados segundo o curso  

 
Curso4 Média Desvio- 

Padrão 
Ciências da Educação 32 8,19 
Química 32 8,45 
Medicina Dentária 31 5,89 
Escultura/Pintura 31 6,40 
Geografia 30 6,74 
História 30 8,32 
Matemáticas 29 4,82 
Direito 29 6,65 
Línguas e Literaturas 28 6,89 
Design 28 3,33 
Geofísica 28 3,27 
Geologia 28 3,66 
Química 28 3,94 
Medicina 27 3,92 
Biologia 27 2,99 
Bioquímica 27 2,48 
Engenharia da Linguagem 27 2,00 
Estatística 27 2,07 
Física 27 4,86 
Informática 27 2,32 
Filosofia 27 4,66 
Farmácia 27 2,17 
Psicologia 27 3,14 
Total 28 5,52 

 
Com efeito, a idade média dos diplomados em Filosofia, Medicina, Biologia, Bioquímica, Engenharia da 

Linguagem, Estatística, Física, Informática, Farmácia e Psicologia é não só a mais baixa como é também  nestes 
cursos que o atributo idade apresenta uma menor dispersão. Em contrapartida, é nos cursos de Ciências da 

                                                           
3 A expressão «ofício de aluno» é utilizada por P. Perrenoud (1995)  na medida em que a inserção dos estudantes no sistema educativo implica o exercício 
de «um género de trabalho determinado, reconhecido ou tolerados pela sociedade e do qual retira os seus meios de sobrevivência. Falar de um ofício de 
aluno é, pois, aceitável do ponto de vista semântico» (p.15). 
4 Com o objectivo de permitir o tratamento estatístico procedeu-se à agregação de alguns cursos e respectivas variantes. Nesta perspectiva, a designação  
de Geografia engloba as variantes de Geografia via Ensino, Física e Humana; a de História contempla o curso de História e as variantes de Arqueologia e 
História de Arte, a de Línguas e Literaturas integra todos os cursos de Línguas e Literaturas e respectivas variantes, a Matemática reporta-se ao curso de 
Matemática e à variante de Ensino; por último a de Design refere-se às variantes de Design de Equipamentos e de Construções e à de Design de 
Comunicação. 
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Educação, Química e Medicina Dentária que encontramos os diplomados mais velhos  e uma maior dispersão 
etária. 

A atracção diferenciada que os cursos exerceram sobre os diplomados está também patente quando 
substituímos o atributo idade pela variável sexo. Com efeito, esta variável tem uma influência decisiva nas 
opções que rapazes e raparigas tomaram relativamente ao curso do ensino superior. São vários os autores5 que 
têm vindo a analisar, nas últimas décadas, o efeito do atributo «sexo» sobre as decisões escolares e 
profissionais dos indivíduos, demonstrando a existência de uma relação entre este atributo sociográfico e os 
percursos escolares e profissionais. Também neste caso, essa relação está patente, corroborando, uma vez 
mais, a tese de que as opções escolares e, consequentemente profissionais, não são sexualmente neutras.  

O primeiro aspecto digno de referência reside no facto  de o número de diplomadas ser superior ao dos 
seus colegas do sexo masculino. Estes dados vêm ao encontro do que tem sido, nas últimas décadas, por um 
lado, a crescente feminização do ensino superior e, por outro,  a melhor “performance escolar” das raparigas6 
(Gráfico nº2). As raparigas não só chegam à universidade em número superior ao dos rapazes como são 
também menos vulneráveis ao abandono e insucesso escolares.  

 
Gráfico nº2 

Distribuição dos diplomados por sexo (%) 
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A sobre-representação das raparigas à entrada e à saída da Universidade tende a ser explicada a partir 

de dois referentes teóricos distintos. A corrente culturalista7 atribui os melhores resultados escolares do sexo 
feminino à maior adesão das raparigas à cultura escolar, em virtude da especificidade do seu processo de 
socialização. As teorias da segmentação do mercado de trabalho, por seu turno, ao demonstrarem a maior 
abertura do mundo do trabalho aos indivíduos do sexo masculino8, fornecem um elemento importante para 
compreender as  estratégias protagonizadas pelos rapazes que privilegiam o abandono dos estudos e a inserção 
precoce na vida activa. A este aspecto, acresce ainda a situação de desigualdade vivida pelas mulheres no 
mercado de trabalho9 e que está na origem do que Margarida Chagas Lopes (1999), designa, num artigo 
recente, por uma estratégia individual de investimento de compensação na educação, por parte das mulheres. 

                                                           
5 Cf., por exemplo, S. Grácio (1997). Dinâmicas da escolarização e das oportunidades individuais. Lisboa: Educa; M. Duru-Bellat (1990). L’école des filles. 
Quelles formation pour quels rôles sociaux. Paris: L’Harmattan.; C. Baudelot e R. Estabelet (1992). Allez les filles!. Paris: Seuil., R. Anker (1998). Gender 
and jobs – Sex segregation of occupations in the world. Genève: International Labour Office;  V. Ferreira (1993). «Padrões de segregação das mulheres no 
emprego – uma análise do caso português no quadro europeu». In B. S. Santos (org.). Portugal: Um Retrato Singular. Porto: Afrontamento. 
6 Cf., A. Barreto, C. Preto, (1996). «Indicadores da Evolução social». In A. Barreto (org.), A situação social em Portugal, 1960-1995, p.93.  
7 Cf., S. Grácio, op. cit.. 
8 Cf., P Doeringer e M. Piore (1971). Internal Labour Markets and Manpower Analysis. Lexington: D. C. Heath Co.; D. Ashton, M . Maguire e M. Spilsbury 
(1990). Reestructuring labour market. The implications for youth. London: Macmillan Press.   
9 Cf., V. Ferreira, op. cit.; I. André (1999). « Igualdade de oportunidades: um longo percurso até chegar ao mercado de trabalho». In Sociedade e Trabalho, 
nº6, pp. 98-103. 
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Segundo a autora, «as mulheres têm consciência de que só um maior investimento em educação pode atenuar 
as situações de desigualdade de oportunidades perante o emprego e em matéria de remuneração» (p. 20). 

Atentemos, agora, na forma como os licenciados do sexo masculino e feminino se distribuem pelos 
diferentes cursos. Poucos são os cursos que, no contexto português e ao contrário do que se verifica noutros 
países, nomeadamente em França10, poderemos designar de predominantemente masculinos. O exemplo dos 
diplomados da Universidade de Lisboa é ilustrativo do que acabámos de referir. Cursos predominantemente 
masculinos são apenas  Informática,  Física e Medicina Dentária. Estes são os únicos onde os diplomados do 
sexo masculino estão em maioria. Em todos os outros, são as mulheres que constituem o grupo mais numeroso. 
Simultaneamente, verifica-se uma correlação positiva forte entre as variáveis «sexo» e «curso»11, o que 
confirma a tese que as escolhas escolares e profissionais não são sexualmente neutras.  

 
Quadro nº3 

Distribuição sexual dos diplomados por curso (%) 

 

 
 

Masculino Feminino 

Filosofia 40,5 59,5 
Geografia 31,1 68,9 
História 27,7 72,3 
Línguas e Literaturas 15,1 84,9 
Matemáticas 21,8 78,2 
Escultura/Pintura 27,6 72,4 
Design 42,5 57,5 
Direito 34,6 65,4 
Medicina 38,2 61,8 
Biologia 24,7 75,3 
Bioquímica 32,6 67,4 
Geofísica 40,0 60,0 
Engenharia da Linguagem 28,0 72,0 
Estatística 38,5 61,5 
Física 65,2 34,8 
Físico-Química 30,0 70,0 
Geologia 35,2 64,8 
Informática 71,2 28,8 
Química 33,8 66,3 
Farmácia 17,3 82,7 
Ciências da Educação 7,7 92,3 
Psicologia 13,5 86,5 
Medicina Dentária 71,4 28,6 
Total 30,5 69,5 

 
No entanto, se as mulheres se encontram sobre-representadas entre os diplomados da UL, elas estão-

no ainda mais nos cursos de História, Línguas e Literaturas, Pintura e Escultura, Biologia, Engenharia da 
Linguagem, Ciências da Educação e Psicologia. Nestes cursos, a percentagem de diplomados do sexo feminino 
é superior à percentagem encontrada para o total da população inquirida. 

 
 

                                                           
10 Para Portugal, consultar Estatísticas da Educação. Para o caso francês, cf. Baudelot e Estabelet, op. cit.. 
11 r = .623 para p < .001. 
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2. Mobilidade geográfica 
 
Uma das características dos diplomados da Universidade de Lisboa reside no facto de se tratar de uma 

população que apresenta uma reduzida mobilidade geográfica. Na verdade, mais de metade dos inquiridos é 
natural do distrito de Lisboa, onde residia enquanto estudante e onde continua, actualmente, a viver (Quadro 
nº4).   

No entanto,  estes dados dão também visibilidade a uma outra realidade: o carácter regional da 
Universidade de Lisboa. O facto de 88,8% de os diplomados declarar que no último ano de frequência da 
licenciatura os pais residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo coloca em evidência o facto de a área 
geográfica de recrutamento dos licenciados pela Universidade de Lisboa se encontrar territorialmente limitada ao 
distrito de Lisboa e aos distritos limítrofes de Santarém e Setúbal.  

Na origem desta situação está, certamente, o processo de descentralização do ensino superior levado a 
cabo nas últimas décadas. A criação de estabelecimentos universitários e politécnicos públicos e privados em 
praticamente todas as capitais de distrito tende a atrair estudantes residentes nesses territórios e a funcionar 
como elemento dissuasor de uma eventual deslocação para o exterior das suas fronteiras geográficas. Face a 
esta reconfiguração territorial do ensino superior, facilmente se compreende o carácter regional da Universidade 
de Lisboa.  

 
Quadro nº4 

Distribuição dos diplomados segundo o distrito de naturalidade, de residência dos pais, 
 residência no final da licenciatura e de residência actual (%) 

 
Distritos Naturalidade Residência dos pais 

final da licenciatura  
Residência final  
licenciatura 

Residência 
actual 

Aveiro 0,5 0,7 0,2 0,4 
Beja 1,0 0,8 0,2 0,6 
Braga 0,3 0,3 0,1 0,2 
Bragança 0,5 0,4 0,1 0,1 
C. Branco 1,3 1,1 0,1 0,4 
Coimbra 1,4 0,6 0,1 0,5 
Évora 2,0 1,5 0,8 1,5 
Faro 1,1 1,3 0,6 1,0 
Guarda 0,6 0,7 0,1 0,2 
Leiria 1,8 1,8 0,9 1,5 
Lisboa 59,3 65,8 77,7 70,7 
Portalegre 1,3 1,1 0,4 0,5 
Porto 0,8 0,3 0,1 0,3 
Santarém 4,0 4,0 2,2 3,1 
Setúbal 5,8 14,1 14,7 15,0 
V. Castelo 0,2 0,1 0,0 0,2 
V. Real 0,5 0,4 0,0 0,1 
Viseu 0,6 0,6 0,2 0,2 
Açores 1,0 0,8 0,2 0,6 
Madeira 1,5 1,4 1,0 1,4 
Fora do País 14,1 1,4 0,5 1,2 
Ns/nr 0,9 1,3 0,5 0,9 

 
Resta-nos apenas referir o último aspecto que ressalta da análise do quadro nº4. Sem se tratar de algo 

de inesperado, estes dados apontam para a existência de um comportamento relativamente generalizado entre 
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aqueles que, para obter uma licenciatura, vieram residir para o distrito de Lisboa: são poucos os que, depois de 
diplomados, regressam ao seu distrito de origem. Com efeito, dos 77,7% de inquiridos que afirmam residir no 
distrito de Lisboa no último ano da licenciatura, 70,7% reside actualmente nesse mesmo distrito. Esta tendência 
mantém-se quando substituímos o distrito de Lisboa pela Região de Lisboa e Vale do Tejo. Neste caso, a 
percentagem de diplomados que residia nesta região administrativa no final da licenciatura e que nela vive  
actualmente, passa de 94,6% para 88,8%. 

 
 

3. Estatuto conjugal 
 
No que respeita ao estatuto conjugal, os solteiros são o grupo maioritário entre os inquiridos, facto a 

que não será estranho estarmos perante uma população predominantemente jovem onde 85% dos indivíduos 
tem entre 22 e 31 anos. De facto, constata-se a existência de uma correlação significativa entre a idade e a 
situação conjugal 12. Se, por um lado, é entre os mais jovens que encontramos a maior percentagem de 
solteiros, por outro, é entre os mais velhos que os que vivem conjugalmente constituem a maioria (Quadro nº5).  

 
Quadro nº5 

Distribuição dos diplomados por situação conjugal no final da licenciatura, 
 segundo o escalão etário (%) 

 
 
 

22-26 
 anos 

27-31  
anos 

32-36  
anos 

37-41  
anos 

42-46  
anos 

≥47 anos Total 

Solteiro 81,6 60,8 48,1 22,1 17,0 8,8 66,8 
Casado/união de facto 18,1 37,4 48,1 60,3 76,6 64,7 31,0 
Separado/divorciado 0,3 1,6 3,8 16,2 6,4 26,5 2,2 
Viúvo 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,1 

 
O período que mediou entre a conclusão da licenciatura e o momento em que foram inquiridos, Maio de 

1999, foi acompanhado por uma mudança de estatuto conjugal para um número significativo de diplomados. O 
final da licenciatura e, eventualmente, a obtenção de um emprego parecem ter sido acontecimentos decisivos 
para que cerca de 18,8% dos inquiridos tenha trocado o estatuto de solteiro pela vivência em casal. Nesta 
perspectiva, a obtenção de uma licenciatura tende a surgir como um marco importante nas trajectórias de alguns 
diplomados e parece estar associada à decisão de encetar uma vida conjugal (Gráfico nº3).   

                                                           
12 r = .614; p < .001. 
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Gráfico nº3 
Situação conjugal no fim da licenciatura e actual (%) 
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Estes resultados não fazem mais do que confirmar a evidência empírica segundo a qual o 

prolongamento das trajectórias escolares tende a retardar o processo de transição para a vida adulta e, em 
particular, a decisão de constituir família. Com efeito, a relação entre investimento escolar e situação conjugal 
adquire ainda maior visibilidade quando comparamos os dados do inquérito com os da população jovem 
portuguesa na qual, a partir dos 25 anos, os casados constituem o grupo maioritário13. 

De um modo geral, deixar a escola, arranjar um emprego, viver com outra pessoa e ter filhos são 
situações consideradas como as principais fases da  transição para a vida adulta. No entanto, como alguns 
autores14 referem, estes trajectos e a idade em que ocorrem têm vindo a mudar significativamente nos últimos 
anos. O aumento da escolaridade obrigatória, o investimento em percursos escolares mais longos e as 
dificuldades de ingresso na vida activa são alguns dos aspectos que contribuem para que, em praticamente 
todos os países europeus, os jovens retardem a entrada na vida adulta15. 

 
 

4. Capital habilitacional da família de origem 
 
Os diplomados da Universidade de Lisboa são oriundos de famílias com um reduzido capital 

habilitacional: aproximadamente metade dos progenitores tem uma escolaridade igual ou inferior ao 2º ciclo 
enquanto cerca de um quarto possui um curso médio ou superior (Gráfico nº4).  

 

                                                           
13 Cf. A. Figueiredo, C. Silva e V. Ferreira (1999). Jovens em Portugal. Análise longitudinal das fontes estatísticas. Lisboa: Celta, pp. 52-54. 
14Cf, p.e., O. Galland (1991). Sociologie de la Jeunesse. L’entrée dans la vie. Paris: Armand Collin; J. Arnett (1997). «Youth people’s conceptions of 
transition to adulthood». In Youth and Society, vol 29, nº1; G. Jones (1995). Leaving home. Buckingham: Open University Press. 
15 Cf C. Kugelberg (1998). «Imagens culturais dos jovens suecos acerca do início da vida adulta». In Sociologia – Problemas e Práticas, nº 28. 
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Gráfico nº4 
Nível de escolaridade dos progenitores (%) 
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O peso relativamente elevado que os diplomados oriundos de famílias detentoras de diplomas 

escolares de nível superior assume, mesmo assim, entre os inquiridos, evidencia o carácter socialmente 
selectivo que o ensino superior ainda assume actualmente16. A título de exemplo, basta recordar que, de acordo 
com o último Recenseamento Geral da População, entre a população activa com mais de 12 anos, 65,6% tinha 
um nível de habilitação escolar igual ou inferior ao 2º ciclo, 26,6% possuía um diploma do 3º ciclo ou do ensino 
secundário e apenas 7,6% era detentora de uma certificação escolar de nível médio ou superior.  

O facto de a Universidade de Lisboa recrutar uma parte considerável da sua população estudantil entre 
os grupos culturalmente privilegiados, à semelhança, aliás, do que se verifica com os restantes estabelecimentos 
do ensino universitário, é também confirmado quando comparamos o capital habilitacional do pai dos estudantes 
que se inscreveram neste estabelecimento de ensino no ano lectivo de 1998/99 com o da população activa em 
199817 (Gráfico nº5). 

 

                                                           
16 Os resultados deste inquérito são em tudo semelhantes aos resultados de um estudo recente sobre a população universitária portuguesa. Cf. B. Cabrito 
(1997). «A equidade no sistema educativo português: da universalidade do discurso à contradição das práticas». In Análise Psicológica, 4, (XV). 
17 Os dados sobre as habilitações escolares da população activa foram retirados do Inquérito ao Emprego do INE, disponíveis on-line 
(http://infoline.ine.pt/pt_infoline/inforap/ie/htm/01000499.htm).  
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Gráfico nº5 
Capital habilitacional dos pais dos estudante e da população activa (%) 
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Neste contexto, os diplomados oriundos de grupos domésticos onde o pai é detentor de um diploma do 

ensino superior estão fortemente sobre-representados na população inquirida. O que estes dados demonstram, 
uma vez mais, é a selecção a que os jovens provenientes das famílias menos escolarizadas são objecto ao 
longo do seu percurso escolar. 

Os dados anteriores permitiram-nos uma primeira abordagem do tipo de capital habilitacional das 
famílias dos diplomados da UL. No entanto, uma análise mais fina, tendo em conta a variável curso, leva-nos a 
concluir que os diplomas escolares dos pais não se distribuem de uma forma homogénea entre os inquiridos 
(Quadro nº6). Com efeito, se é verdade que existem cursos que tendem a recrutar os seus estudantes entre os 
filhos oriundos de agregados familiares pouco escolarizados, outros há onde o acesso lhes está praticamente 
vedado.  

Existe, assim, uma clivagem na estrutura das habilitações académicas do pai dos diplomados em 
Geofísica, Filosofia, Geografia, Línguas e Literaturas - onde mais de metade possui uma escolaridade igual ou 
inferior ao 1º ciclo - e os cursos de Escultura e Pintura, Medicina, Medicina Dentária, Farmácia e Física  onde a 
percentagem de pais licenciados oscila entre um mínimo de 42,9% em Farmácia e um máximo de 57,1% em 
Medicina Dentária.  
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Quadro nº6 

Distribuição dos diplomados por curso segundo o nível de habilitação do pai (%) 

 

 ≤ 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ens. Secund. Ens. Med./Sup. NS/NR 

Filosofia 56,8 5,4 5,4 16,2 16,2 0,0 

Geografia 57,4 8,2 11,5 6,6 14,8 1,6 

História 43,8 8,0 14,3 16,1 17,9 0,0 

Línguas e Literaturas 53,1 9,4 12,0 9,9 15,1 0,5 

Matemáticas 39,7 7,7 17,9 12,8 21,8 0,0 

Escultura/Pintura 17,2 0,0 10,3 20,7 48,3 3,4 

Design 26,3 7,5 6,3 21,3 37,5 1,3 

Direito 33,1 6,8 12,0 15,1 32,1 1,0 

Medicina 14,7 7,4 1,5 20,6 54,4 1,5 

Biologia 29,5 7,8 10,8 19,9 31,9 0,0 

Bioquímica 23,3 4,7 20,9 25,6 25,6 0,0 

Geofísica 60,0 0,0 10,0 0,0 30,0 0,0 

Eng. da Linguagem 32,0 0,0 16,0 24,0 24,0 4,0 

Estatística 25,6 5,1 23,1 12,8 33,3 0,0 

Física 13,0 0,0 8,7 30,4 47,8 0,0 

Físico-Química 40,0 0,0 20,0 10,0 30,0 0,0 

Geologia 38,9 13,0 14,8 7,4 25,9 0,0 

Informática 32,9 11,0 16,4 15,1 21,9 2,7 

Química 48,8 3,8 13,8 16,3 16,3 1,3 

Farmácia 17,3 5,1 17,9 16,0 42,9 0,6 

Ciências da Educação 30,8 15,4 23,1 15,4 11,5 3,8 

Psicologia 35,4 7,3 18,8 11,5 27,1 0,0 

Medicina Dentária 21,4 7,1 14,3 0,0 57,1 0,0 

 
Por último, os cursos onde a distribuição do capital  habilitacional se encontra mais próxima da 

registada na população activa são Geografia, História, Línguas e Literaturas e Ciências da Educação. Em suma, 
o que estes dados evidenciam e o valor do teste de qui-quadrado18  confirma é que existe uma relação 
significativa entre as qualificações académicas do pai e o curso em que os inquiridos se diplomaram.  

 
 

5.  Qualificação profissional do pai 
 

Os diplomados da Universidade de Lisboa são originários de famílias cujos pais exercem, como não 
poderia deixar de ser, um leque diversificado de profissões, pese embora 40,1% exerçam a sua actividade 
profissional como quadros superiores da administração pública, dirigentes de empresas e especialistas de 
profissões intelectuais e científicas (Gráfico nº6). À semelhança do que se verifica com as habilitações 
académicas, também neste caso, os inquiridos são oriundos, em boa parte, de famílias que ocupam as posições 
superiores na estrutura de qualificações profissionais19.  
                                                           
18 X2  = 0,000, p < .005. 
19 A classificação das profissões exercidas pelos pais dos diplomados foi feita com base na Classificação Nacional de Profissões elaborada pelo IEFP, 
versão de 1994. Esta Classificação estabelece nove grandes grupos de profissões que se distribuem hierarquicamente da seguinte forma: Grande grupo 1 
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Gráfico nº6 
Estrutura profissional dos pais dos diplomados (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No entanto, quando analisamos a qualificação profissional dos pais dos licenciados, tendo em conta a 

variável «curso», é possível identificar diferentes perfis profissionais de origem entre os inquiridos (Quadro nº7). 
Se utilizarmos como critério de análise os grupos de profissões com um peso igual ou superior a 25%, 
encontramos três grupos distintos de diplomados. Um desses grupos é formado pelos licenciados em Geografia 
(26,2%), Línguas e Literaturas (26,6%) e Engenharia da Linguagem (36%). Estes licenciados agrupam-se em 
torno de um mesmo denominador comum: mais de um quarto é filho de pais operários. Um outro grupo, que 
congrega mais de 25% dos inquiridos cujos pais são quadros superiores da administração pública, dirigentes e 
empresários, é constituído pelos licenciados em Direito (27,9%), Medicina (25%), Bioquímica (25,6%), Geofísica 
(40%), Química (25,1%) e Farmácia (26,9%). O terceiro, que integra mais de um quarto de diplomados 
descendentes de especialistas de profissões científicas e intelectuais, é constituído pelos licenciados em 
Escultura/Pintura (27,5%), Design (26,4%), Medicina (39,8%) e Medicina Dentária (50,3%).  

A diferença que se verifica nas qualificações profissionais dos pais dos diplomados da UL adquire ainda 
maior visibilidade quando constatamos que existem cursos onde mais de metade dos pais exerce profissões que 
se situam no topo da estrutura de qualificação. Com efeito, 50,7% dos de Farmácia, 51,6% dos diplomados em 
Escultura e Pintura, 54,8% dos de Medicina, 57,3% dos de Medicina Dentária  e 60% dos de Geofísica são filhos 
de quadros superiores da administração pública, de dirigentes de empresas, de empresários ou de especialistas 
que exercem uma profissão intelectual ou científica. Simultaneamente, é também entre os diplomados nestes 
cursos que encontramos a percentagem menos elevada de filhos de operários.  

Estes resultados indiciam a existência de diferenciações significativas na composição socioprofissional 
dos grupos domésticos de que os diplomados da UL são oriundos. De facto, se por um lado existem cursos onde 
uma percentagem significativa de licenciados é proveniente de famílias que ocupam as profissões de topo da 
estrutura profissional, por outro, cursos há onde elas são minoritárias. Estes últimos acolhem, ao contrário dos 
anteriores, os filhos de trabalhadores cujas profissões se situam na base da estrutura de qualificações.  
                                                                                                                                                                                     
– Quadros superiores da administração pública, directores e gerentes de empresas; Grande grupo 2 – Especialistas das profissões científicas e 
intelectuais; Grande grupo 3 -  Técnicos de nível intermédio; Grande grupo 4 – Pessoal administrativo e trabalhadores similares; Grande grupo 5 – Pessoal 
dos serviços e vendedores; Grande grupo 6- Agricultores, trabalhadores agrícolas, criadores de gado e pescadores; Grande grupo 7- Trabalhadores da 
indústria transformadora e da construção civil, Grande grupo 8 – Operadores de máquinas; Grande grupo 9 – Trabalhadores não qualificados da 
agricultura, indústria transformadora e serviços. 

Quad. Sup. Dirig. e Empr.

Espec. Prof. Intel. C ient 

Técn e Prof Nível Interm.

Pessoal Administrativo
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Quadro nº7 
Distribuição dos diplomados por curso segundo a profissão do pai (%) 

 

 
Q.S. da Adm. 

Públ. Dir. 
Empresas 

Engenheiros 
Arquitectos Médicos Professores Advogados 

Magistrados 

Outros 
especialistas 

profissões 
Int./Cient. 

Técnicos e 
rofissionais 

Nível 
Intermédio 

Profissionais 
Administrativos 

Profissionais 
Serviços Agricultores Operários NS/NR 

Filosofia 16,2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 18,9 5,4 8,1 8,1 24,1 5,4 
Geografia 14,8 0,0 4,9 1,6 1,6 1,6 13,1 13,1 4,9 4,9 26.2 13,1 
História 29,4 1,8 0,9 0,9 1,8 2,7 19,6 8,9 8,0 3,6 17,9 4,5 
Línguas e Literaturas 20,7 2,6 0,5 4,5 0,5 4,2 15,1 6,8 6,8 4,2 26,6 7,8 
Matemáticas 15,4 3,8 1,3 3,9 0,0 7,7 17,9 14,1 5,1 7,7 19,2 3,8 
Escultura e Pintura 24,1 17,2 3,4 0,0 0,0 6,9 13,8 13,8 0,0 0,0 3,4 17,2 
Design 20,0 8,8 3,8 3,8 0,0 10 13.8 6.3 6.3 1,3 20,0 6,3 
Direito 27,9 3,3 3,1 3,1 5,0 5,0 15,9 11,0 4,3 5,0 11,6 4,8 
Medicina 25,0 10,3 11,8 1,5 5,9 10,3 8,8 14,7 4,4 0,0 5,9 1,5 
Biologia 19,9 4,2 6,6 4,8 3,0 6,0 18,7 8,4 6,6 1,2 16,9 3,6 
Bioquímica 25,6 11,6 0,0 2,3 2,3 2,3 20,9 23,3 2,3 0,0 9,3 0,0 
Geofísica 40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Engenharia  Linguagem 16,0 4,0 0,0 0,0 0,0 20,0 12,0 4,0 4,0 0,0 36,0 4,0 
Estatística 15,4 2,6 5,1 7,1 0,0 7,7 12,8 17,9 10,3 2,6 10,3 7,7 
Física 21,7 4,3 4,3 8,7 4,3 0,0 26,1 13,0 0,0 0,0 13,0 4,3 
Físico-Química 20,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 20,0 30,0 0,0 0,0 10,0 10,0 
Geologia 14,8 7,4 3,7 1,9 0,0 5,6 14,8 16,7 3,7 3,7 16,7 11,1 
Informática 20,5 6,8 1,4 0,0 0,0 9,6 17,8 11,0 5,5 0,0 19,2 8,2 
Química 25,1 2,5 2,2 1,3 0,0 5,0 23,8 7,5 3,8 3,8 21,3 3,8 
Farmácia 26,9 7,1 9,0 1,9 2,6 3,2 20,5 11,5 3,8 1,9 7,1 4,5 
Ciências da Educação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Psicologia 20,9 3,1 6,3 1,0 4,2 7,3 16,7 13,5 5,2 2,1 19,8 0,0 
Medicina  Dentária 7,1 0,0 78,1 21,8 7,1 14,3 7,1 7,1 14,3 7,1 7,1 0,0 
Total 22,8 4,4 3,8 3,0 2,6 5,5 17,4 9,9 5,2 3,3 15,7 6,4 



6. Origem social dos diplomados 
 
No que respeita à origem social, os diplomados da UL eles são, na sua maioria, oriundos da grande e 

média burguesia e da nova burguesia assalariada20 (Gráfico nº7). O predomínio dos diplomados com origem nas 
classes sociais mais elevadas é apenas mais um dado que confirma o carácter socialmente selectivo do ensino 
superior, ao qual a Universidade de Lisboa, naturalmente, não foge. Este está, aliás, bem patente quando 
comparamos os diplomados com origem nas classes sociais mais elevadas com o peso que elas detêm na 
população portuguesa21. 

 
Gráfico nº7 

Origem social dos diplomados e distribuição da população portuguesa 
 por classe social em 1994 (%) 

 
 

41,6
4,4

18,1
9,7

16,6
14,1

4,7
19,6

4,6
12,1

14,4 40,1

0 10 20 30 40 50

Gd/média Burg

Nv Burguesia Assalariada

Salariato Terciário

Peq. Burg. Tradicional

Trabalhador Manual Ind.

Salariato Manual

Diplomados Pop. Port.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estes resultados não podem deixar de merecer algumas considerações interpretativas. De facto, há 

pelos menos três variáveis a ter em conta para compreender o reduzido peso das classes populares entre os 
diplomados da UL: a história e a inserção territorial da Universidade de Lisboa, o portfólio de cursos oferecidos, e 
o seu estatuto de estabelecimento de ensino público. 

O facto de estarmos perante uma instituição com uma história de prestígio, que contribuiu para a 
formação de algumas das elites nacionais, e que se encontra localizada na capital do país, faz com que a 
Universidade de Lisboa disponha de uma base social de recrutamento mais qualificada do que outras 
universidades de criação recente. Por outro lado, ao oferecer um portfólio de cursos que integra algumas das 
formações socialmente mais prestigiadas, como é o caso de Medicina e Direito, e alguns dos cursos onde as 
classificações médias de ingresso atingem valores bastante elevados como é o caso de Medicina, Medicina 
Dentária, etc., não é de estranhar que a Universidade de Lisboa, preferencialmente, recrute a sua população 
estudantil entre grupos socialmente favorecidos. Por último, não podemos deixar de chamar à atenção para a 
clivagem social que tem atravessado o ensino superior público e privado, tendo vindo este último a funcionar 

                                                           
20 A tipologia de classes sociais utilizada é a proposta por M. V. Cabral (1998). «Mobilidade social e atitudes de classe em Portugal». In Análise Social, vol. 
XXXIII (146-147).  
21 Os dados relativos á população portuguesa são os apresentados por M. V. Cabral (op. cit.), p.395. 

 
 

INQUÉRITO AOS DIPLOMADOS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (1994 -1998) 
 

30 



como recurso para muitos estudantes das classes populares que não conseguem ingressar no ensino público 
devido às baixas classificações com que se apresentam22. 

Existem, contudo, algumas diferenças quando analisamos a composição social dos diplomados por 
curso. Apesar de estas diferenças só terem significado estatístico quando agrupamos os cursos por 
Faculdade23, elas não deixam de nos chamar a atenção para o facto da origem social dos inquiridos apresentar 
algumas variações em função do curso em que se licenciaram (Quadro nº8).    

 
Quadro nº8 

Composição social dos diplomados por curso (%) 

 
 Grande e Média 

Burguesia 
Nova Burguesia 

Assalariada 
Salariato 
Terciário 

Pequena 
Burguesia 
Tradicional 

Trabalhador 
Manual 

Independente 

Salariato Manual 

Filosofia 26,7 20,0 16,7 6,7 5,0 16,7 

Geografia 26,0 14,0 18,0 6,0 8,0 28,0 

História 38,5 18,7 19,8 2,2 3,3 17,6 

Línguas e Literaturas 32,0 17,6 11,8 10,5 5,9 22,2 

Matemáticas 31,3 19,4 19,4 4,5 3,0 22,4 

Escultura/Pintura 58,8 11,8 23,5 5,9 0,0 0,0 

Design 40,6 15,9 14,5 5,8 5,8 17,4 

Direito 45,6 17,8 17,1 3,3 4,8 11,4 

Medicina 64,5 8,1 19,4 4,8 1,6 1,6 

Biologia 43,8 18,5 13,0 1,4 6,2 17,1 

Bioquímica 46,2 17,9 25,6 2,6 0,0 7,7 

Geofísica 55,6 33,3 11,1 0,0 0,0 0,0 

Eng. da Linguagem 43,5 13,0 4,3 13,0 4,3 21,7 

Estatística 34,3 20,0 28,6 8,6 5,7 2,9 

Física 42,1 26,3 10,5 0,0 10,5 10,5 

Físico-Química 22,2 22,2 33,3 0,0 11,1 11,1 

Geologia 35,7 14,3 26,2 4,8 4,8 14,3 

Informática 36,8 15,8 19,3 5,3 5,3 17,5 

Química 33,8 22,5 11,3 8,5 7,0 16,9 

Farmácia 52,2 22,1 14,0 2,9 0,7 8,5 

Ciências da Educação 24,9 20,8 19,4 12,8 2,8 19,3 

Psicologia 39,8 19,3 15,7 4,8 2,4 18,1 

Medicina Dentária 48,5 23,1 13,1 7,7 7,7 0,0 

 
Com efeito, esta variação é particularmente visível quando comparamos, por exemplo, a composição 

social dos diplomados em Escultura e Pintura, Medicina, Geofísica, Farmácia e Medicina Dentária, com os de 
Geografia, Línguas e Literaturas e Matemáticas. No primeiro caso,  encontramos a percentagem mais elevada 
de licenciados com origem na grande e média burguesia; no segundo, os filhos do salariato manual estão mais 
representados. 

Estes dados chamam a atenção para dois aspectos que importa referir. Um desses aspectos consiste 
no predomínio dos diplomados oriundos das classes sociais mais favorecidas em praticamente todos os cursos. 
De facto, com excepção dos licenciados em Filosofia, Geografia e Físico-Química, a percentagem dos 
                                                           
22 Cf. B. Cabrito, op. cit.. 
23 Neste caso, o valor do teste qui-quadrado é X2= .0000, p< .05. 
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diplomados com origem na grande e média burguesia e na nova burguesia assalariada é sempre superior a 
50%. Mas, se este facto contribuiu para atribuir aos cursos da UL uma forte homogeneidade, já as diferenças 
que encontramos quando analisamos o peso dos diplomados das classes populares divide esses mesmos 
cursos em dois grandes grupos: um que engloba os cursos onde a presença de filhos do salariato manual e de 
trabalhadores manuais independentes é praticamente inexistente, como é o caso de Pintura e Escultura, 
Medicina, Geofísica, Bioquímica e Medicina Dentária; e outro que agrupa os cursos, como, Geografia, Línguas e 
Literaturas e Matemáticas, onde eles constituem um grupo relativamente importante entre os diplomados.  
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CAPÍTULO II 
 
Estatuto ocupacional dos diplomados em Maio de 1999 

 
 
O objectivo desta capítulo consiste em analisar a condição perante o trabalho dos diplomados da UL no 

momento da inquirição - Maio de 1999. Após um primeiro retrato da distribuição da população inquirida pelos 
vários estatutos ocupacionais, procedemos a uma análise mais detalhada dos inquiridos que partilham uma 
mesma condição: diplomados desempregados; diplomados estagiários; diplomados assalariados; diplomados 
trabalhadores por conta própria e diplomados estudantes. 

 
 

1. Estatuto ocupacional 
 
A quase totalidade dos diplomados nos últimos cinco anos encontrava-se, no momento em que 

respondeu ao inquérito, inserida no mercado de trabalho. Dito de outra forma, 93% dos inquiridos fazia parte 
integrante da população activa portuguesa enquanto os restantes 7% se mantinham ainda ligados ao sistema 
educativo, partilhando a condição de estudantes (Gráfico nº8).  

No entanto, a homogeneidade que resulta da inclusão da larga maioria dos diplomados na categoria 
«população activa» esconde situações muito diversificadas e perfis de relação contratual bastante heterogéneos. 
Com efeito, os diplomados que se encontraram inseridos no mercado de trabalho podem ser agrupados em 
quatro grupos distintos: os desempregados, os estagiários, os trabalhadores por conta própria e os 
trabalhadores assalariados.  

Gráfico nº8 
Estatuto ocupacional dos diplomados da UL (%) 
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Os diplomados que se encontravam numa situação de desemprego, em Maio de 1999, correspondem a 
9% dos diplomados da UL. No entanto, a sua situação face ao desemprego apresenta contornos distintos: 0,7% 
estava desempregado e não procurava emprego; 3,2% encontrava-se à procura de um novo emprego; e 5,1% 
estava à procura do primeiro emprego. 

O segundo grupo é constituído por 15,2% dos licenciados que se encontravam a frequentar um estágio. 
Tal como no grupo anterior, também aqui encontramos duas situações distintas: um pouco mais de metade (7%) 
dos estagiários recebia uma remuneração; os restantes 8,2% participavam num estágio não remunerado. 

O grupo mais numeroso é, sem dúvida, o dos diplomados que estavam inseridos no mercado de 
trabalho por via do assalariamento. Eles correspondem a 55,5% dos inquiridos. No entanto, a especificidade da 
relação contratual que estabelecem com a entidade patronal divide estes diplomados em três categorias: os 
trabalhadores ocasionais (3,2%), os trabalhadores com contrato a termo certo (27,2%) e os que possuíam um 
contrato a tempo indeterminado (25,1%). 

Numa posição diferente face ao mercado de trabalho, estão 18,3% de diplomados que trabalhavam por 
conta própria. Destes, 2,8% eram patrões e 15,3% classificavam-se como trabalhadores independentes. 

 
 

2.  Diplomados desempregados 
 
Os diplomados que se encontram voluntária ou involuntariamente privados de emprego correspondem, 

como vimos anteriormente, a 9% dos inquiridos e encontram-se distribuídos por três situações distintas: os que 
estavam desempregados e não procuravam emprego, os que estavam à procura do primeiro emprego ou, como 
alguns autores, referem, viviam um desemprego de inserção24 e os que procuravam um novo emprego, ou seja, 
aqueles que se encontravam numa situação de desemprego de mobilidade25. 

Os licenciados que se encontravam desempregados e não procuravam emprego correspondem a 7,2% 
do total dos inquiridos que em Maio de 1999 afirmaram estar numa situação de privação de emprego. Eles são 
maioritariamente do sexo feminino (84,6%) e relativamente jovens. A idade média é de 26 anos, dois anos 
inferior à idade média da população inquirida, e o desvio-padrão corresponde a 3,77. Dois terços dos diplomados 
que constituem este grupo concluíram o ensino universitário em 1997 (41,7%) e 1998 (33,3%) e são diplomados 
em Línguas e Literaturas (30,8%), Escultura e Pintura (15,4%), Direito (15,4%), Geologia (15,4%), Estatística 
(7,7%), Informática (7,7%) e Psicologia (7,7%). 

Os inquiridos que estão à procura do primeiro emprego são principalmente jovens, do sexo feminino e a 
correspondem 57,2% dos inquiridos desempregados. As licenciadas constituem 77,7% dos diplomados que 
vivem uma situação de desemprego de inserção. A idade média situa-se nos 25 anos e o desvio-padrão é de 
3,07. A quase totalidade (89,1%) concluiu a licenciatura nos anos lectivos de 1997/98 (42,6%), de 1996/97 
(35,9%) e de 1995/96 (10,7%). Estes últimos dados colocam em evidência uma situação que não podemos 
deixar de registar: a importância relativa que o desemprego de longa duração assume entre este grupo de 
diplomados. Com efeito, 67,4% dos licenciados que estavam à procura do primeiro emprego, em Maio de 1999, 
encontravam-se nessa situação há pelo menos um ano, uma vez que concluíram a licenciatura no ano lectivo de 
1996/97 ou nos anos anteriores.  

                                                           
24 O desemprego de inserção é a designação utilizada para o desemprego que ocorre entre a decisão de procurar um emprego e a sua obtenção. Cf. J. M. 
Pais ( 1998). «Da escola ao Trabalho». In  M. V. Cabral e J. M. Cabral (coord.). Jovens Portugueses de Hoje. Oeiras: Celta/SEJ.  
25 O desemprego de mobilidade é o que ocorre sempre que a mudança de emprego é acompanhada pela passagem por uma situação de desemprego. Cf. 
C. Mary (1992). «Les jeunes et l’emploi». In L. Coutrot et C. Dubar (dir.). Cheminements professionnels et mobilités sociales. Paris: La Documentation 
Française. 

 
 

INQUÉRITO AOS DIPLOMADOS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (1994 -1998) 
 

34 



No que respeita à área de formação, 46,1% dos inquiridos são licenciados em Direito e 10,8% em 
Biologia. Os restantes 43,9% de desempregados à procura do primeiro emprego distribuem-se de uma forma 
relativamente homogénea por um leque diversificado de cursos (Quadro nº9).  

 
Quadro nº9 

Desempregados à procura do 1º emprego e de novo emprego por curso (%) 

 
Á procura do 1º 

emprego 
Á procura de 

novo emp. 
Filosofia 1,0 4,7 

Geografia 0,0 0,0 

História 7,8 18,8 

Línguas e Literaturas 4,9 4,7 

Matemáticas 2,0 0,0 

Escultura/Pintura 0,0 3,1 

Design 1,0 1,6 

Direito 46,1 35,9 

Medicina 0,0 0,0 

Biologia 10,8 9,4 

Bioquímica 4,9 1,6 

Geofísica 0,0 0,0 

Eng. da Linguagem 2,0 0,0 

Estatística 0,0 0,0 

Física 1,0 1,6 

Físico-Química 0,0 0,0 

Geologia 6,9 4,7 

Informática 0,0 0,0 

Química 6,9 1,6 

Farmácia 0,0 3,1 

Ciências da Educação 1,0 1,6 

Psicologia 3,9 7,8 

Medicina Dentária 0,0 0,0 

 
No grupo de diplomados desempregados, 35,6% vivia, no momento da inquirição, uma situação de 

desemprego de mobilidade. À semelhança do que se verificou anteriormente, são os licenciados em Direito 
aqueles que em maior número se encontravam à procura de novo emprego (35,9%), seguidos agora pelos seus 
colegas de História (18,8%). A população que partilhava a condição de desempregado à procura de novo 
emprego continua a ser maioritariamente feminina (73,4%) e cerca de dois terços tinham concluído a licenciatura 
em 1998 (30,1%), 1997 (28,6%) e 1996 (22,2%). No que respeita à idade, esta categoria de desempregados 
apresenta não só uma idade média mais elevada (29 anos) mas também uma maior dispersão etária, patente no 
valor do desvio-padrão (6,91).  

Em síntese, os diplomados que, em Maio de 1999, partilhavam a condição de desempregados eram em 
geral jovens, do sexo feminino e concluíram a respectiva licenciatura entre 1998 e 1996. Estes dados vêm 
colocar uma vez mais em evidência o carácter selectivo do desemprego. Com efeito, ele incide 
diferenciadamente sobre os licenciados, em função de três variáveis: o sexo, o ano de conclusão da licenciatura 
e o curso em que se diplomaram. A maior vulnerabilidade das diplomadas ao desemprego, que ressalta das 
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análises anteriormente apresentadas, é ainda corroborada quando calculamos as taxas de desemprego feminina 
e masculina: enquanto entre a população masculina licenciada, o desemprego se situa nos 7,6%, entre as 
diplomadas, ele atinge os 12,6%26.  

Como verificámos ao longo deste ponto, são os diplomados que concluíram os estudos mais 
recentemente, aqueles que, em maior número, se encontravam numa situação de desemprego. É precisamente 
esta maior vulnerabilidade face ao desemprego dos diplomados que concluíram os estudos superiores há menos 
tempo que é confirmada quando calculamos a percentagem de desempregados por ano de conclusão da 
licenciatura. A percentagem de licenciados que se encontravam no desemprego passa de um valor mínimo de 
3,6% entre os diplomados de 1994, para um valor máximo de 16,7% entre os que concluíram os estudos 
superiores em 1998. Entre este dois valores extremos, encontram-se 4,2% de inquiridos que se diplomaram em 
1995, 6,2% que concluíram o curso em 1996 e 11,9% que obtiveram a licenciatura em 1997. 

O desemprego não incide apenas sobre os diplomados do sexo feminino e os que concluíram a 
licenciatura num período mais recente. Como vimos, o curso em que se diplomaram é uma terceira variável a ter 
em conta para compreender os diferentes graus de difusão da condição de desempregado entre os inquiridos. A 
vulnerabilidade diferenciada ao desemprego é também confirmada quando analisamos a distribuição dos 
diplomados segundo o curso por condição perante o trabalho (Quadro nº10). Com efeito, é  entre os diplomados 
em Geologia (18,7%),  História (15,4%), Bioquímica (13,9%), Pintura e Escultura (13,8%)  e Direito (11,9%) que 
o desemprego é mais elevado. Em contrapartida, nenhum dos licenciados em Geografia, Medicina, Medicina 
Dentária e Geofísica se encontrava, no momento em que respondeu ao inquérito, numa situação de 
desemprego. Estamos assim perante vulnerabilidades consideravelmente diferentes face ao desemprego para 
as quais o curso em que obtiveram o diploma contribui de uma forma significativa.  

 

                                                           
26 A taxa de desemprego feminina foi calculada segundo a seguinte fórmula: total de mulheres desempregadas/ total de mulheres activas x 100. A fórmula 
para calcular a taxa de desemprego masculino  
foi a seguinte: total de homens desempregados/total de homens activos x 100. 
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Quadro nº10 
Distribuição dos diplomados segundo o curso por condição perante o trabalho (%) 

 

 
Desempregado 

n/procura 
emprego 

Desempregado 
procura 1º 
emprego 

Desempregado 
procura novo 

emprego 
Estágio 

remunerado 
Estágio n/ 

remunerado 
Contrato termo 
indeterminado 

Contrato 
termo 
certo 

Trabalhador 
ocasional Empresário Trabalhador 

independente 
Estudante 

Tempo Inteiro 
Outra 

Situação 

Filosofia 0,0 2,3 6,8 31,8 2,3 13,6 9,1 4,5 0,0 4,5 16,0 9,1 
Geografia 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 34,4 41,1 1,6 0,0 3,3 0,0 18,0 
História 0,0 6,2 9,2 3,1 1,5 18,5 30.0 8,5 0,0 8,5 10,0 4,5 
Ling. e Literaturas 1,9 2,4 1,4 11,4 1,9 9,5 37,6 4,8 1,0 9,0 16,7 2,4 
Matemáticas 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 45,5 29,9 1,3 0,0 0,0 5,1 15,6 
Escultura/Pintura 6,9 0,0 6,9 3,4 0,0 10,4 41,4 0,0 0,0 27,6 0,0 3,4 
Design 0,0 1,0 1,0 6,0 0,0 17,0 34,0 2,0 10.0 27,0 2,0 0,0 
Direito 0,3 7,8 3,8 8,1 25,0 17,5 9,9 2,5 1,8 22,0 6,7 0,4 
Medicina 0,0 0,0 0,0 24,2 1,4 8,1 54,1 0,0 2,7 8,1 1,4 0,0 
Biologia 0,0 6,6 3,6 1,8 1,8 18,8 28,3 2,4 2,4 6,0 21,7 6,6 
Bioquímica 0,0 11,6 2,3 0,0 2,3 11,7 20,9 2,3 0,0 4,7 44,2 0,0 
Geofísica 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 25,0 25,0 0,0 8,3 16,7 16,7 0,0 
Eng da Linguagem 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 25,0 46,4 3,6 7,1 16,8 0,0 0,0 
Estatística 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 43,5 43,5 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6 
Física 0,0 4,2 4,2 4,2 0,0 12,5 20,8 0,0 0,0 0,0 54,1 0,0 
Físico-Química 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6 9,1 0,0 9,1 0,0 18,2 0,0 
Geologia 3,1 10,9 4,7 7,8 0,0 12,5 28,2 4,7 1,6 15,6 10,9 0,0 
Informática 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 16,4 4,1 4,1 5,4 1,4 0,0 
Química 0,0 8,8 1,2 3,8 0,0 27,5 30,0 0,0 1,2 0,0 12,5 15,0 
Farmácia 0,0 0,0 1,4 0,6 0,0 54,1 21,6 0,0 6,4 3,2 2,5 10,2 
Ciências da Educ. 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 30,8 34,7 3,8 0,0 15,4 7,7 0,0 
Psicologia 0,8 3,2 4,1 5,7 0,8 13,8 26,8 4,9 1,6 36,6 1,7 0,0 
Med. Dentária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 31,3 62,5 0,0 0,0 

 



3. Diplomados estagiários 
 
Um segundo grupo de diplomados é constituído por 15,2% dos inquiridos que se encontravam a 

frequentar estágios e que se distribuíam por duas situações distintas: os que estavam a participar num estágio 
remunerado e os que não auferiam qualquer tipo de remuneração. 

Os estagiários que se encontravam a frequentar um estágio remunerado correspondem a 45,9% dos 
inquiridos que, em Maio de 1999, partilhavam o estatuto de estagiários. Eles eram maioritariamente jovens: a 
idade média situava-se nos 26 anos; e o desvio-padrão é de 2,92. Aproximadamente dois terços dos diplomados 
que constituem este grupo licenciaram-se nos anos lectivos de 1997/98 (29,7%) e 1996/97 (44,2%) e são 
diplomados em Direito (35,3%), Línguas e Literaturas (17,3%), Biologia (12,9%) e Filosofia (10,1%). 

 
Quadro nº11 

Estagiários por curso segundo o tipo de estágio (%) 

 
Estágio 

Remunerado 
Estágio não 
Remunerado 

Filosofia 10,1 0,6 

Geografia 0,7 0,0 

História 2,9 1,2 

Línguas e Literaturas 17,3 2,4 

Matemáticas 0,0 0,0 

Escultura/Pintura 0,7 0,0 

Design 4,2 0,0 

Direito 35,3 92,1 

Medicina 12,9 0,6 

Biologia 2,2 1,8 

Bioquímica 0,0 0,6 

Geofísica 0,7 0,0 

Eng. da Linguagem 0,0 0,0 

Estatística 0,7 0,0 

Física 0,7 0,0 

Físico-Química 0,0 0,0 

Geologia 3,6  

Informática 0,0 0,0 

Química 2,2 0,0 

Farmácia 0,0 0,0 

Ciências da Educação 0,0 0,0 

Psicologia 5,0 0,6 

Farmácia 0,7 0,0 

Medicina Dentária 0,0 0,0 

 
Entre os estagiários, 54,1% estava a frequentar um estágio não remunerado. Estes diplomados tinham 

uma idade média igual à dos seus colegas mas apresentavam uma maior dispersão etária (desvio-padrão é de 
5,99). Neste grupo, são as estagiárias que predominam: entre os diplomados que estavam a estagiar e não 
auferiam uma remuneração, 80,5% eram mulheres. Trata-se de um grupo constituído, maioritariamente, por 
diplomados que concluíram as respectivas licenciaturas nos anos lectivos de 1998 (44,5%) e de 1997 (40,2%).  
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No entanto, ao contrário dos seus colegas que participavam num estágio remunerado, os inquiridos que 
não recebiam qualquer remuneração eram, na sua quase totalidade, licenciados em Direito (Quadro nº11). O 
predomínio destes licenciados entre os estagiários que não auferem qualquer tipo de remuneração está 
directamente relacionado com a especificidade do seu processo de transição para a vida profissional, na medida 
em que só estão habilitados para o exercício da advocacia os diplomados inscritos na Ordem dos Advogados e 
essa  inscrição depende, entre outros factores, da realização de um estágio não curricular.  

Os estágios são, no momento actual, um dos instrumentos privilegiados da política de emprego. A 
demonstrá-lo está o programa de estágios profissionais, criado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade e 
apresentado como uma medida essencial para facilitar a inserção dos jovens na vida activa e o número 
crescente de cursos que inscrevem os estágios no seu plano de estudos.  

Contudo, no caso dos licenciados da UL, a concentração de diplomados que partilham o estatuto de 
estagiários, num número reduzido de cursos, tende a conferir ao estágio uma função diferente da anterior. De 
facto, quando analisamos a distribuição dos diplomados por curso segundo a condição perante o trabalho 
(Quadro nº 10) verificamos que a condição de estagiário predomina entre os licenciados em Filosofia (34,1%), 
Direito (33,1%), Medicina (25,6%) e Línguas e Literaturas (13,3%). Ora, o que confere a estes estagiários uma 
característica própria reside, precisamente, no papel específico que os estágios desempenham no quadro destas 
formações. Eles não fazem parte do plano de estudos, não sendo por isso obrigatórios, mas são indispensáveis 
para habilitar estes diplomados para o exercício de algumas das profissões a que estas licenciaturas dão 
acesso: professor, advogado e médico. Esta é certamente uma das razões que explica a maior percentagem de 
estagiários entre os licenciados que concluíram o ensino superior num período mais recente. Com efeito, dos 
diplomados no ano lectivo de 1997, 25,3% encontrava-se a frequentar um estágio, subindo essa percentagem 
para 30,2% entre os que se diplomaram em 1998.  

 
 

4. Diplomados assalariados 
 
Os diplomados que se encontravam inseridos no mercado de trabalho como trabalhadores por conta de 

outrém (TPCO) correspondem a 55,5% dos inquiridos. No entanto, as características da relação contratual que 
estabelecem com a entidade patronal confere-lhes estatutos distintos: uns eram trabalhadores efectivos (25,1%), 
outros contratados a prazo (27,2%) e outros ainda  trabalhadores ocasionais (3,2%). É sobre cada um destes 
grupos que nos deteremos em seguida. 

Entre os diplomados assalariados, 45,2% estabeleciam com a entidade patronal uma relação contratual 
com vínculo permanente, i.e., possuíam um contrato a tempo indeterminado. Estes inquiridos eram, entre os 
assalariados, os únicos que se encontravam numa situação caracterizada pela estabilidade do emprego. Os 
licenciados com contratos a tempo indeterminado apresentam algumas características que os distingue dos 
demais e que vão ao encontro da ideia que a obtenção de um emprego estável está associada, entre outros 
factores, ao tempo de permanência no mercado de trabalho. Com efeito, alguns autores têm vindo a chamar a 
atenção para o facto que, apesar de a inserção da vida activa ocorrer cada vez com maior frequência por via de 
formas de trabalho atípicas e precárias, a permanência no mercado de trabalho e a experiência profissional que 
daí advém tendem a conduzir, a médio prazo, à obtenção de um emprego estável27. 
                                                           
27 Cf., p.e., J. F. Lochet, (1997). «L’insertion structurée par des pratiques de recrutement des entreprises». In M. Vernières (coord). L’insertion 
professionnelle, anlyses et débats. Paris: Economica;  B. Balsan, S. Hanchane, P. Wequin, (1996). «Mobilité professionnelle initiale: éducation et 
expérience sur le marché du travail». In Économie et Statistique, nº 299; N. Alves,  (1998). «Escola e trabalho: atitudes, projectos e trajectórias». In M. V. 
Cabral e J. M. Pais (org.). Os jovens portugueses hoje. Oeiras: Celta/SEJ; D. Ashton, J. Maguire, M. Spilsbury (1990). Reestructuring the labour market. 
The implications for youth. London: McMillan Press.  
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Os licenciados com contrato a termo indeterminado apresentavam uma idade média (30 anos) superior 
à da amostra, que se situava nos 28 anos, e uma elevada dispersão etária (desvio-padrão = 6,69). Como a idade 
média deixa antever, são poucos os recém-licenciados que possuíam um emprego estável. Apenas 10,6% dos 
inquiridos que concluiu a licenciatura no ano lectivo de 1997/98 se encontrava nessa situação. Todos os 
restantes, possuíam já alguma experiência de trabalho: 19,5% licenciou-se em 1994; 26,5% em 1995; 20,9% em 
1996; e 22,5% em 1997. A estes dados acresce ainda o facto de 57,9% de inquiridos que possuíam o estatuto 
de trabalhador efectivo se encontrar já a trabalhar no último ano da licenciatura. 

 
Quadro nº 12 

Diplomados por curso segundo o tipo de relação contratual (%) 

 
Contrato a termo 

indeterminado 
Contrato a termo certo Trabalhador  ocasional 

Filosofia 1,2 0,7 3,2 

Geografia 4,2 4,6 1,6 

História 4,8 7,2 17,5 

Línguas e Literaturas 4,0 14,6 15,9 

Matemáticas 7,0 4,2 1,6 

Escultura/Pintura 0,6 2,2 0,0 

Design 3,4 6,3 3,2 

Direito 21,2 11,1 23,8 

Medicina 1,2 7,4 0,0 

Biologia 6,2 8,7 6,3 

Bioquímica 1,0 1,7 1,6 

Geofísica 0,6 0,6 0,0 

Eng da Linguagem 1,4 2,4 1,6 

Estatística 3,4 3,1 0,0 

Física 0,6 0,9 0,0 

Físico-Química 1,4 0,2 0,0 

Geologia 1,6 3,3 4,8 

Informática 9,8 2,2 4,8 

Química 4,4 4,4 0,0 

Farmácia 17,0 6,3 0,0 

Ciências da Educação 1,6 1,7 1,6 

Psicologia 3,4 6,1 12,7 

Medicina Dentária 0,0 0,2 0,0 

 
Neste grupo de diplomados, os elementos do sexo feminino (61,2%) estão sub-representados28 e 

predominam os  licenciados em Direito (21,2%), Farmácia (17,0%), Informática (9,8%) e Matemáticas (7%) 
(Quadro nº12). No que respeita à actividade profissional, 4,8% eram directores e gerentes de empresas e 69,7% 
exerciam profissões científicas e intelectuais: eram professores (universitários, do 2º e 3º ciclos e do ensino 
secundário),  médicos, advogados, informáticos, etc. Dos restantes 25,5%, 20,1% eram técnicos de nível 
intermédio (técnicos de investigação física e química, de gestão e administração, etc.), 0,5% empregado 
administrativo e 3,9% exercia a sua actividade profissional na área dos serviços. 

 

                                                           
28 Recordemos que a percentagem de diplomadas na população inquirida era de 69,5%. 
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Quadro nº13 
Diplomados por profissão segundo o tipo de relação contratual (%) 

 
Contrato a termo 

indeterminado 
Contrato a termo certo Trabalhador  ocasional 

QS Administração Pública 0,0 0,5 0,0 

Directores e Dirigentes grandes empresas e PME 4,8 0,2 0,0 

Especialistas Ciências Físicas/Mat./Eng. 2,4 0,7 9,1 

Especialistas Ciências da Vida 2,4 0,7 13,6 

Informáticos 4,8 2,4 18,2 

Médicos 13,8 13,2 0,0 

Professores 23,0 39,8 18,2 

Advogados 9,8 4,4 9,1 

Especialistas Ciências da Saúde 3,9 3,2 9,1 

Escultores e pintores 2,4 3,4 0,0 

Técnicos Administração Pública 3,2 3,7 0,0 

Outros especialistas de profissões científicas e intelectuais 4,0 3,2 4,5 

Técnicos Intermédios das C. Saúde e da Vida 1,6 3,9 0,0 

Educadores e Professores 1ºCiclo 1,1 2,4 0,0 

Técnicos Intermédios de Investigação Física e Química 6,3 4,9 9,1 

Programadores 1,9 0,5 0,0 

Técnicos Intermédios de administração gestão 2,6 3,7 0,0 

Outros Técnicos Nível Intermédio 6,6 6,4 9,1 

Pessoal Administrativo 0,5 0,7 0,0 

Pessoal Serviços 3,9 0,4 0,0 

Operário 0,0 0,2 0,0 

 
Numa situação bastante diferente dos diplomados que possuíam um contrato a termo indeterminado, 

encontravam-se os assalariados que mantinham com a entidade patronal uma relação contratual precária sob a 
forma de um contrato a termo certo (49%) ou de trabalho ocasional (5,8%). 

Os licenciados que estavam inseridos no mercado de trabalho por via da celebração de um contrato a 
termo certo eram, uma vez mais, mulheres (71,6%) e apresentavam uma idade média ligeiramente inferior à dos 
seus colegas «efectivos». Aos 30 anos destes últimos contrapõem-se os 28 anos dos diplomados contratados a 
prazo e uma menor dispersão etária (desvio-padrão = 4,04). Mais de metade dos inquiridos que integra este 
grupo possuía uma licenciatura em Línguas e Literaturas (14,6%), Direito (11,1%), Biologia (8,7%), História 
(7,2%) e Medicina (7,4%) (Quadro nº12).  

No que respeita ao ano de conclusão do curso, os diplomados com contratos a termo certo 
apresentavam a seguinte distribuição: 11,5% tinha concluído a licenciatura no ano lectivo de 1994, 18,7% em 
1995, 22,7% em 1996, 29,2% em 19997 e 18% em 1998. Quando comparamos o perfil da distribuição dos 
diplomados com contrato a termo certo por ano de conclusão da licenciatura com o perfil de distribuição dos 
seus colegas «efectivos» verificamos que um é a imagem invertida do outro. Isto é, enquanto entre os 
licenciados com contrato a termo indeterminado predominam os inquiridos que concluíram a licenciatura há mais 
tempo, entre os diplomados com contratos a termo certo predominam os que terminaram o ensino superior mais 
recentemente. O facto de a relação entre ano de conclusão da licenciatura e contrato a termo indeterminado ter 
significado estatístico (X2 = .0000, p<.05) constitui-se num dado que vem corroborar a tese que associa a 
estabilidade do emprego à experiência obtida no mercado de trabalho.  
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No que respeita à actividade profissional, 5,3% dos diplomados com contratos a termo certo eram 
quadros superiores da administração pública e directores e gerentes de empresas, 71% exerciam profissões 
científicas e intelectuais, 21,8% eram técnicos de nível intermédio, 0,7% tinham uma actividade profissional na 
área administrativa, 2,4% nos serviços e 0,2% era operário da indústria transformadora (Quadro nº13). 

O terceiro e último grupo em que se dividem os diplomados que trabalhavam por conta de outrém é 
constituído por todos aqueles que partilhavam o estatuto de trabalhadores ocasionais. Apesar da sua reduzida 
expressão numérica – apenas 5,8% dos inquiridos assalariados exercia a sua actividade profissional em regime 
de trabalho ocasional – este grupo engloba os licenciados cuja relação com o mercado de trabalho é mais 
instável e precária.  

Estes diplomados apresentavam algumas características que os distinguiam dos seus colegas que 
possuíam quer um contrato a termo certo quer a termo indeterminado. São de todos os mais novos: a idade 
média ronda os 27 anos (desvio-padrão=4,48). É entre eles que encontramos o maior número de diplomados a 
auferir um rendimento inferior a cem contos mensais. A percentagem de licenciados que recebe um salário 
inferior a cem contos atinge os 38,7% entre os trabalhadores ocasionais, desce para 5,6% entre os diplomados 
com contratos a prazo e para 1,4% entre os que possuíam um contrato a termo indeterminado. A estas 
características acresce ainda estarmos perante uma população na qual mais de metade dos inquiridos concluiu 
a licenciatura em 1998 (33,3%) e em 1997 (25,4%). 

Os diplomados que partilhavam o estatuto de trabalhadores ocasionais eram maioritariamente 
licenciados em Direito (23,8%), História (17,5%), Línguas e Literaturas (15,9%) e Psicologia (12,7%) (Quadro 
nº12). No que respeita à actividade profissional, mais de dois terços exerciam uma profissão científica ou 
intelectual (86,4%) e 9,1% era técnico de nível intermédio (Quadro nº13). 

Em síntese, os diplomados que estavam inseridos no mercado de trabalho por via do assalariamento 
podem ser agrupados em duas grandes categorias: a dos trabalhadores com contratos a tempo indeterminado, 
que estabeleciam com a entidade patronal uma relação contratual caracterizada pela estabilidade, e os 
trabalhadores que partilhavam formas atípicas de emprego (contratos a termo certo e trabalho ocasional), 
marcadas pela precariedade. No entanto, tanto as relações contratuais estáveis como as formas atípicas de 
emprego não se encontram igualmente distribuídas entre os inquiridos. A primeira grande diferença manifesta-se 
quando tomamos em linha de conta a variável «sexo». Com efeito e na sequência do que as teorias da 
segmentação do mercado há muito referem, o acesso aos empregos estáveis varia em função do sexo dos 
trabalhadores. Os resultados deste inquérito confirmam esta tese: enquanto entre a população masculina activa 
a percentagem de diplomados que possuíam um contrato a termo indeterminado era de 35,2%, entre as 
licenciadas ela situava-se nos 28,0%. Por seu turno, as formas atípicas de emprego atingem 39,5% das 
diplomadas enquanto entre os seus colegas do sexo masculino se situavam em 30,7%.  

A segunda grande diferença ocorre quando substituímos a variável «sexo» pelo «curso» em que 
obtiveram a licenciatura (Quadro nº10). Neste caso, é entre os diplomados em Físico-Química (63,6%), 
Informática (67,2%) e Farmácia (54,1%) que encontramos as percentagens mais elevadas de trabalhadores 
efectivos, enquanto entre os licenciados de Línguas e Literaturas (43,4%), Escultura/Pintura (41,4%), Engenharia 
da Linguagem (50,0%) e Medicina (54,1%) predominam os contratos a prazo e o trabalho ocasional.   
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5. Diplomados trabalhadores por conta própria 
 
Numa posição bastante diferente dos diplomados que estavam inseridos na vida activa por via do 

assalariamento encontravam-se os 18,3% dos licenciados que trabalhavam por conta própria. No entanto, sob a 
designação genérica de «trabalhadores por conta própria» escondem-se duas situações distintas: os que 
exerciam uma actividade profissional em regime de trabalho independente (84,7%) e os patrões (15,3%). 

Os diplomados que partilhavam o estatuto de «trabalhador independente» apresentavam uma idade 
média superior à da população inquirida e uma elevada dispersão etária. A idade média destes diplomados 
situava-se nos 29 anos e o desvio-padrão é igual a 5,53. Como este valor deixa antever, estamos perante um 
conjunto de licenciados que concluiu o ensino superior há já algum tempo. Com efeito, 15,2% diplomou-se no 
ano lectivo de 1994, 26,4% em 1995, 26,1% em 1996, 20,1% em 1997 e 12,2% em 1998. 

 

Quadro nº14 
Diplomados por curso segundo a situação na profissão (%) 

 

 Trabalhadores 
Independentes Patrões 

Filosofia 0,7 0,0 

Geografia 0,7 0,0 

História 3,6 0,0 

Línguas e Literaturas 6,2 3,6 

Matemáticas 0,0 0,0 

Escultura/Pintura 2,6 0,0 

Design 8,9 18,2 

Direito 43,9 20,0 

Medicina 2,0 3,6 

Biologia 3,3 7,3 

Bioquímica 0,7 0,0 

Geofísica 0,7 1,8 

Eng. da Linguagem 1,0 3,6 

Estatística 0,3 0,0 

Física 0,0 0,0 

Físico-Química 0,0 1,8 

Geologia 3,3 1,8 

Informática 1,6 5,5 

Química 0,0 1,8 

Farmácia 1,6 18,2 

Ciências da Educação 1,3 0,0 

Psicologia 14,8 3,6 

Medicina Dentária 3,3 9,1 

 
No que respeita ao curso em que se diplomaram, mais de metade dos inquiridos que exerciam uma 

actividade profissional como trabalhadores independentes eram licenciados em Direito (43,9%) e em Psicologia 
(14,8%) (Quadro nº14) e exerciam as profissões de advogados (36,2%) e de especialistas das ciências da vida 
(14,5%) (Quadro nº15). 
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Quadro nº15 
Diplomados por profissão segundo a situação na profissão (%) 

 

Trabalhadores 
Independentes 

QS Administração Pública 0,4 

Directores e Dirigentes grandes empresas e PME 5,3 

Especialistas Ciências Físicas/Mat./Eng. 3,1 

Especialistas Ciências da Vida 0,4 

Informáticos 0,9 

Médicos 7,0 

Professores 11,9 

Advogados 36,2 

Especialistas Ciências da Saúde 14,5 

Escultores e pintores 6,6 

Técnicos Administração Pública 1,8 

Outros Especialistas de profissões cient. e int. 3,1 

Técnicos Intermédios das Ciências Saúde e da Vida 0,4 

Educadores e Professores 1ºCiclo 0,0 

Técnicos Intermédios de Investigação Fís./Quím. 3,1 

Programadores 0,4 

Técnicos Intermédios de administração gestão 1,3 

Outros Técnicos Nível Intermédio 1,8 

Pessoal Administrativo 1,8 

Pessoal Serviços 0,9 

 
Os diplomados cuja situação na profissão era a de patrão constituem um grupo que se distingue dos 

restantes, principalmente devido à sua origem social, à remuneração mensal auferida e à composição sexual. No 
que respeita ao atributo sexo é entre o diplomados patrões que as raparigas se encontram em menor número, 
embora continuem ainda a ser maioritárias. Com efeito, a percentagem de diplomadas situava-se neste grupo 
em 54,5% enquanto, por exemplo, entre os trabalhadores com contrato a termo certo correspondiam a 71,6% e 
entre os trabalhadores ocasionais a 76,2%. 

Se compararmos a remuneração mensal destes diplomados com as dos seus colegas, verificamos que 
eles eram os que auferiam os salários mais elevados. De facto, é apenas neste grupo que encontramos mais de 
metade dos licenciados a receber um salário mensal superior a duzentos contos (Quadro nº16). 

 

Quadro nº16 
Diplomados por situação na profissão segundo o nível de remuneração mensal (%) 

 
 
 ≤ 100 contos 101-200 c 201-300c 301-400c ≥ 401 contos 

Contrato a Termo Indeterminado 1,4 52,5 33,3 8,9 4,0 
Contrato a Termo Certo 5,6 74,2 16, 2,2 1,1 
Trabalho Ocasional 38,7 45,2 12,9 3,2 0,0 
Estágio remunerado 15,2 75,0 9,8 0,0 0,0 
Trabalhador Independente 15,6 56,0 20,2 4,3 3,9 
Patrão 13,0 34,8 21,7 10,9 9,5 
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O último atributo que diferencia os licenciados que exerciam a sua actividade profissional como patrões 
é a origem social. Na verdade, este é o único grupo no qual mais de metade dos diplomados é oriundo da 
grande e média burguesia e onde os filhos dos salariados manuais estão menos representados: 62,5% pertencia 
à grande e média burguesia e apenas 2,1% ao salariato manual (Quadro nº17). Estes dados colocam em 
evidência um aspecto que importa realçar: mais do que em qualquer outra situação, o capital económico da 
família de origem parece desempenhar um papel decisivo nos processos de inserção na vida activa que se 
estruturam em torno da criação de uma empresa e, consequentemente, da assunção do estatuto de patrão.   

 
Quadro nº17 

Diplomados por situação na profissão segundo a origem social (%) 

 
 Gd e Média 

Burguesia 
Nova 

Burguesia 
Assalariada 

Salariato 
Terciário 

Pequena 
Burguesia 
Tradicional 

Trabalhador 
Manual 

Independente 

Salariato 
Manual 

Contrato a Termo Indeterminado 41,5 17,7 16,9 4,5 4,8 14,6 
Contrato a Termo Certo 41,4 17,4 18,0 4,7 3,6 14,9 
Trabalho Ocasional 30,4 16,1 16,1 10,7 10,7 16,1 
Estágio não remunerado 43,6 15,7 16,4 0,7 6,4 17,1 
Estágio remunerado 45,7 22,4 13,8 2,6 6,9 8,6 
Trabalhador Independente 43,7 16,9 18,1 3,9 3,9 13,4 
Patrão 62,5 8,3 16,7 6,3 4,2 2,1 

 
Os licenciados que partilhavam o estatuto de patrão tinham uma idade média que rondava os 29 anos 

(desvio-padrão = 4,89) e eram predominantemente licenciados em Direito (20%), Design (18,2%) e Farmácia 
(18,2%) (Quadro nº14). No que respeita ao ano de conclusão da licenciatura, a maior percentagem de 
diplomados terminou o curso do ensino superior em 1994 (27,3%) e a menor em 1998 (10,9%).  

Em conclusão, o trabalho por conta própria, tal como as outras situações face ao trabalho, não se 
encontra homogeneamente distribuído pela população inquirida. As diferenças na difusão do estatuto de 
trabalhador por conta própria ganham visibilidade quando tomamos em linha de conta as variáveis sexo e curso. 
Com efeito, quando comparamos as percentagens das diplomadas que exerciam a sua actividade profissional 
como trabalhadoras independentes ou patroas com as dos seus colegas masculinos verificamos que é entre 
estes últimos que encontramos estas duas situações profissionais mais difundidas: entre os diplomados do sexo 
masculino, 4,4% criou uma empresa e 19,3% era trabalhador independente; entre as licenciadas essas 
percentagens, descem, respectivamente, para 2,2% e 13,3%. 

Quando analisamos a distribuição dos diplomados por curso segundo a situação na profissão (Quadro 
nº10), as diferenças no grau de difusão dos dois estatutos profissionais em análise entre os licenciados nos 
vários cursos da UL, não podem deixar de ser referidas. Nesta perspectiva, os diplomados em Medicina Dentária 
são os que mais se distinguem dos seus colegas na medida em que 93,8% destes licenciados era trabalhador 
por conta própria, quer como patrão (31,3%) quer como trabalhador independente (62,5%). Na situação oposta 
estão os diplomados em Filosofia, Geografia, História, Línguas e Literaturas, Matemáticas, Biologia, Bioquímica, 
Estatística, Físico-Química. Entre estes, as percentagens de trabalhadores por conta própria (patrões e 
trabalhadores independentes) nunca são superiores a 10%.  Relativamente aos restantes cursos há a registar os 
36,6% de licenciados em Psicologia, os 27,6% de Escultura/Pintura e os 27,0% de Design que exerciam a 
actividade profissional como trabalhadores independentes; assim como os 10,0% de licenciados em Design que 
criaram a sua própria empresa. 
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6. Diplomados estudantes 

 
Os diplomados que optaram pelo prosseguimento de estudos após a conclusão da licenciatura 

correspondem, como vimos anteriormente, a 7% dos inquiridos. Este grupo encontra-se investido numa 
estratégia que visa o aumento das credenciais académicas. 

Os licenciados que estavam a frequentar uma formação pós-graduada são bastante jovens. A idade 
média destes diplomados situa-se nos 26 anos e o desvio-padrão corresponde a 3,59. Como a idade média 
deixa antever, este grupo é constituído principalmente por recém-licenciados. Com efeito, mais de metade 
destes diplomados concluiu a licenciatura nos anos lectivos de 1998 (42,4%) e de 19997 (19,4%). Em 
contrapartida, é entre os licenciados em 1993/94 que encontramos a menor percentagem de estudantes (9,1%). 
Uma outra característica destes diplomados reside na nota de conclusão da licenciatura. Enquanto a 
classificação média de conclusão da licenciatura, quando tomamos por referência o total dos inquiridos, se situa 
nos 14 valores (desvio-padrão igual a 1,47), entre os estudantes a frequentar cursos de pós-graduação ela 
apresenta como valor médio 15 valores (desvio-padrão igual a 1,66).  

 
Gráfico nº9 

Programa de pós-graduação (%) 

 

17,4

35,5

47,1

Curso pós-grad Mestrado Doutoramento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No que respeita ao tipo de programa de pós-graduação em que estavam envolvidos, 17% encontrava-

se a frequentar um curso de pós-graduação, 36% um curso de mestrado e 47% estava a preparar o 
doutoramento (Gráfico nº9). Todavia, a forma como os diplomados que integram este grupo se distribuem pelos 
diferentes tipos de formação apresenta algumas especificidades que importa reter. O primeiro aspecto reside, 
desde logo, na composição interna do grupo de estudantes, em função do curso em que se licenciaram. Com 
efeito, se por um lado, mais de metade dos inquiridos que integravam este grupo eram diplomados em Biologia 
(23%), Línguas e Literaturas (16,7%), Bioquímica (12,7%) e em Física (10,3%),  por outro, nenhum dos 
licenciados em Geografia, Escultura/Pintura, Engenharia da Linguagem ou Medicina Dentária optou por 
frequentar uma formação pós-graduada (Quadro nº 18). 

O segundo aspecto resulta da procura diferenciada dos vários programas de formação pelos 
diplomados dos vários cursos (Quadro nº 18). Os inquiridos que estavam a frequentar  cursos de pós-graduação 
na Universidade de Lisboa eram, na sua quase totalidade, licenciados em Línguas e Literaturas (66,7%), História 
(13,3%) e Física (13,3%). Situação diferente é a que encontramos quando analisamos a composição interna dos 
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licenciados que se encontravam a frequentar um curso de pós-graduação numa outra universidade nacional. 
Neste caso, são os diplomados em Direito (33,3%), Química (33,3%), Bioquímica (16,7%) e Física (16,7%), que 
constituem a totalidade dos inquiridos que optou por este tipo de formação. 

O grupo formado pelos diplomados que se encontravam a frequentar um curso de mestrado na UL 
apresenta duas características que o diferenciam dos demais: a sua dimensão e diversidade. Com efeito, este 
grupo é não só o mais numeroso (25,2%) mas também aquele onde existe uma maior diversidade de formações. 
Apesar de mais de metade dos estudantes de mestrado ser licenciado em Física (22,6%), História (19,4%) e 
Geologia (12,9%), os restantes 45,1% são diplomados em Biologia (9,7%), Filosofia (6,5%), Matemáticas (6,5%), 
Psicologia (6,5%), Geofísica (3,2%), Físico-Química (3,2%), Informática (3,2%), Química (3,2%) e Ciências da 
Educação (3,2%).  

No entanto, de todos os programas de formação pós-graduada o que atrai maior número de licenciados 
é, sem dúvida, o doutoramento. O facto de 47% de inquiridos que prosseguiu estudos se encontrar a preparar o 
doutoramento é um dado digno de registo, principalmente se tivermos em conta que estamos perante uma 
população que se diplomou entre 1994 e1998. Os doutorandos apresentam duas características que os 
diferenciam dos restantes colegas estudantes. Qualquer que seja a instituição de acolhimento (UL, outra 
universidade nacional ou estrangeira) eles são, na quase totalidade, licenciados em cursos da área das ciências 
exactas e naturais. A única excepção encontramo-la entre os inscritos em doutoramento numa universidade 
portuguesa que não a UL, onde 7,1% dos inquiridos é licenciado em Direito.  
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Quadro nº18 
Diplomados por curso segundo o programa de pós-graduação (%) 

 
Curso Pós-Graduação Curso de Mestrado Doutoramento 

UL Univ. Port. UL Univ. Port. Univ. Est. UL Univ. Port. Univ. Est. 
Total em 

linha 

Filosofia 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 

Geografia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

História 13,3 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 

Línguas e Literaturas 66,7 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 

Matemáticas 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

Escultura/Pintura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Design 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 5,3 1,6 

Direito 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 2,4 

Medicina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Biologia 6,7 0,0 9,7 50,0 0,0 45,8 21,4 36,8 23,0 

Bioquímica 0,0 16,7 0,0 10,0 0,0 37,5 28,6 10,5 12,7 

Geofísica 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,6 

Eng. da Linguagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estatística 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,8 

Física 13,3 16,.7 22,6 0,0 0,0 8,3 7,1 26,3 10,3 

Físico.-Química 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,8 

Geologia 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

Informática 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Química 0,0 33,3 3,2 20,0 0,0 0,0 28,6 0,0 6,3 

Farmácia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 5,3 2,4 

Ciências da 
Educação 

0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 

Psicologia 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

Medicina Dentária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total coluna 11,9 4,9 25,2 8,1 1,6 19,5 11,4 15,6 100,0 

 
A segunda característica decorre do facto de serem estes estudantes aqueles que em maior número se 

encontravam a frequentar este tipo de formação pós-graduada em universidades estrangeiras (15,6%). Os 
doutorandos parecem ser os únicos estudantes para quem a frequência de uma formação pós-universitária num 
estabelecimento de estrangeiro se apresenta como uma estratégia relativamente difundida. Este aspecto é tanto 
mais significativo quanto 82,8% dos inquiridos que prosseguiram estudos estão inscritos em universidades 
nacionais, principalmente na Universidade de Lisboa. A atracção que este estabelecimento de ensino continua e 
exercer sobre os seus licenciados – 56,6% dos estudantes a frequentar programas de pós-graduação estão 
inscritos na UL – é um bom indicador do grau de satisfação dos diplomados relativamente à formação que nele é 
ministrada. 

Atentemos, agora, nas razões que presidiram à opção pelo prosseguimento de estudos e nas 
estratégias utilizadas. Todos os inquiridos que constituem este grupo – o dos estudantes pós-graduados – têm 
em comum o facto de estarem investidos num projecto escolar que se prolonga para além da obtenção do grau 
de licenciatura. Esta opção pode ser interpretada, do ponto de vista teórico, à luz de duas correntes distintas: por 
um lado, pode ser concebida como uma estratégia de distinção29 à qual alguns diplomados parecem recorrer 

                                                           
29 Cf. P. Bourdieu (1978). «Classement, déclassement et reclassement». In Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 24, 1978. 
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para evitar os efeitos da massificação das credenciais escolares; por outro, pode ser uma solução para fazer 
face às dificuldades de inserção na vida activa, nomeadamente o desemprego e a sobrequalificação30.  

É precisamente esta última estratégia que parece estar subjacente aos inquiridos que, após uma 
primeira aproximação ao mundo do trabalho, optaram pelo retorno ao universo escolar e à condição de 
estudante: «Procurei emprego durante algum tempo, mas como não encontrei decidi prosseguir os estudos 
(8%), «Estive empregado durante algum tempo, mas depois decidi retomar os estudos a tempo inteiro» (12%). 
No entanto, aquela que surge como a estratégia dominante é a que aposta no prosseguimento de estudos, antes 
de qualquer tentativa de integração na vida activa: «Acabei a licenciatura e inscrevi-me logo num programa de 
pós-graduação» é a modalidade de resposta escolhida por 71,2% de inquiridos que optaram por maximizar os 
recursos académicos face ao mercado de trabalho.  

 
Quadro nº19 

Diplomados por curso segundo a razão para o prosseguimento de estudos (%) 

 

 Aprofundar 
conhecimentos 

Progredir 
na carreira 

Alternativa ao 
desemprego 

Aumentar as 
oportunidades 

de emprego 
Romper com 

a rotina 
Sempre fez 
parte dos 
projectos 

Filosofia 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 66,7 

Geografia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

História 10,0 0,0 0,0 60,0 0,0 30,0 

Línguas e Literaturas 21,7 39,1 8,7 26,1 0,0 4,3 

Matemáticas 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 

Escultura/Pintura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Design 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Direito 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 33,3 

Medicina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Biologia 20,7 13,8 13,8 17,2 0,0 34,5 

Bioquímica 6,3 12,5 0,0 18,8 0,0 62,5 

Geofísica 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Eng. da Linguagem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estatística 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Física 8,3 25,0 8,3 0,0 0,0 58,3 

Físico-Química 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geologia 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 20,0 

Informática 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Química 0,0 12,5 25,0 0,0 0,0 62,5 

Farmácia 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 

Ciências da Educação 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Psicologia 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Medicina Dentária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total coluna 13,5 18,3 7,1 23,0 0,8 37,3 

 
No que respeita às razões evocadas para o prosseguimento de estudos (Quadro nº19), «Sempre fez 

parte dos meus projectos continuar a estudar» é a que congrega um maior número de respostas. Os 37,3% de 
inquiridos que escolheram esta modalidade de resposta parecem estar investidos na concretização de um 

                                                           
30 Cf . C. Trottier (1998). Le rapport au travail et accès à une emploi stable, à temps plein, lié à la formation: vers l’emergence des nouvelles formes?. 
Comunicação apresentada no Colóquio “Les 18-30 ans et le marché du travail: quand la marge devient la norme”, mimeo. 
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projecto individual que privilegia o aumento das qualificações académicas em detrimento de uma inserção 
imediata na vida activa. A importância que o projecto académico tende a assumir para estes inquiridos está 
igualmente patente na elevada percentagem (80,4%) dos que afirmam ter-se inscrito num programa de pós-
graduação logo após a conclusão da licenciatura (Quadro nº 20). 

A segunda razão mais referida é a que justifica o prosseguimento de estudos como uma forma de 
«aumentar as oportunidades de emprego». Para 23% dos diplomados que permanecem inseridos no sistema de 
ensino, o investimento escolar apresenta-se como uma estratégia para aumentar as «vantagens comparativas» 
e melhorar a posição no mercado de trabalho. No entanto, este investimento na educação parece ser o resultado 
de duas situações distintas: para 55,2% destes licenciados a inscrição num programa de pós-graduação ocorre 
logo após a conclusão da licenciatura; para 31% esta decisão surge depois de uma inserção no mercado de 
trabalho quer por via do assalariamento estive empregado/a durante algum tempo mas depois decidi retomar os 
estudos» (17,2%), quer por via do desemprego «procurei emprego durante algum tempo mas como não 
encontrei, decidi prosseguir os estudos» (13,8%) (Quadro nº 20).  

Todavia, são os 7,1% dos licenciados que, explicitamente, assumem o prosseguimento dos estudos 
como «uma alternativa ao desemprego» os que melhor retratam o que tem vindo a ser designado por «procura 
desencantada« da educação31 (Quadro nº19). Para estes inquiridos, continuar a estudar parece ser a solução 
para fazerem face a uma situação de desemprego efectivamente vivida, como a que encontramos entre 55,6% 
daqueles que, sem sucesso, procuram emprego (Quadro nº20). 

 
Quadro nº20 

Razão para o prosseguimento de estudos segundo a estratégia adoptada (%) 

 

 
Inscrição após a 

conclusão da 
licenciatura 

Inscrição após 
procura de emprego 

Inscrição após ter 
estado empregado Estuda e trabalha 

Aprofundar conhecimentos 70,6 5,9 17,6 5,9 

Progredir na carreira 87,0 0,0 4,3 8,7 

Alternativa ao desemprego 33,3 55,6 11,1 0,0 

Aumentar as oportunidades de emprego 55,2 13,8 17,2 13,8 

Romper com a rotina 100,0 0,0 0,0 0,0 

Sempre fez parte dos projectos 80,4 0,0 10,9 8,7 

Total coluna 71,2 8,0 12,0 8,8 

 
Continuar a estudar porque essa «era uma condição para progredir na carreira» é a razão escolhida por 

18,3% dos diplomados (Quadro nº19). Não deixa, no entanto, de ser curioso que entre os inquiridos que optaram 
por esta modalidade de resposta, 87% não tenha tido qualquer experiência de trabalho após a licenciatura 
(Quadro nº20). Como interpretar, então, este aparente paradoxo? O que parece estar aqui em jogo é o sentido 
que atribuem ao seu investimento escolar. Para estes licenciados a continuação dos estudos pode ser 
interpretada como estando o serviço da construção simbólica de uma carreira profissional. 

«Senti necessidade de aprofundar os meus conhecimentos para melhor desempenhar a minha 
profissão» (Quadro nº19) é a razão escolhida por 13,5% dos inquiridos que prosseguiram a sua formação 
académica. No entanto, se para 29,4% destes licenciados essa necessidade decorre do confronto com o 
mercado de trabalho - inscreveram-se após terem procurado emprego (5,9%), terem estado empregados 

                                                           
31 Cf. S. Grácio (1986). Política educativa como tecnologia social. As reformas do ensino técnico de 1948 e 1983. Lisboa: Livros Horizonte. 
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(17,6%) ou estudam e trabalham (5,9%) -, para os restantes 70,6% ela faz-se sentir logo no final da licenciatura  
e dispensa qualquer experiência profissional (Quadro nº20). 

Justificar o prosseguimento dos estudos como «uma forma de romper com a rotina» é a razão menos 
escolhida pelos diplomados estudantes: apenas 0,8% opta por esta modalidade de resposta (Quadro nº19). 

Em síntese, independentemente das razões que estão na origem  do prosseguimento dos estudos a 
tempo inteiro e das estratégias adoptadas, a condição de estudante a tempo inteiro não se encontra 
uniformemente difundida entre todos os licenciados (Quadro nº10). Com efeito, é entre os diplomados em Física 
(54,1%), Bioquímica (44,2%), Biologia (21,7%), Geofísica (16,7%) e Línguas e Literaturas (16,7%) que o 
investimento num projecto escolar de nível pós-graduado colhe um maior número de adeptos.  
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CAPÍTULO III 
 
Trajectória escolar e opinião sobre o Curso 
 

 
Neste capítulo do relatório procedemos à análise das trajectórias escolares dos diplomados da UL, das 

opiniões relativamente ao curso em que se licenciaram e, por último, dos seus projectos escolares futuros. 
 

 
1. Selectividade à entrada: adequação entre o curso desejado e o 
frequentado 

 
Um dos aspectos referido com alguma frequência, relativamente ao ensino superior, é o da existência 

de uma elevada inadequação entre o curso desejado e o curso frequentado. Com efeito, se é verdade que o 
desfasamento entre o número de candidatos à Universidade e o número dos que nela são admitidos tem vindo a 
diminuir, é igualmente verdade que nem todos têm acesso ao curso pretendido. É  certo que já todos ouvimos, 
da boca de alguns estudantes do ensino secundário, que «o que interessa é entrar para a Faculdade, depois de 
lá estar logo se vê...». No entanto, se para alguns estudantes a concretização do seu projecto escolar se 
circunscreve ao ingresso no ensino universitário, sendo o curso um elemento relativamente secundário, outros 
há para quem a impossibilidade de frequentar o curso pretendido coloca parcialmente em causa o seu 
investimento escolar anterior.  

 
Gráfico nº10 

Adequação entre o curso pretendido e o frequentado (%) 

 

82,7

17,3

Sim Não

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso concreto dos diplomados da UL, a larga maioria (82,7%) frequentou o curso que pretendia. 

Contudo, a elevada percentagem de licenciados que viu concretizadas as suas expectativas não nos pode fazer 
esquecer os 17,3% que se licenciaram num curso que não foi a sua 1ª opção. É certo que se o fizeram foi 
porque, ao longo da sua trajectória no ensino superior, terão redefinido os seus projectos escolares e 
profissionais de forma a adaptarem-se a uma situação que não era a desejada e a reduzir o «grau de 
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frustração». Neste contexto, os  diplomados que concluíram um curso que não pretendiam, são os casos de 
sucesso de um sistema3 que nem sempre se mostra capaz de responder às expectativas de quem o procura. 
Importa saber, no entanto, se as elevadas taxas de insucesso e de abandono que se registam entre os 
estudantes do ensino superior não serão precisamente uma das faces visíveis da inadequação entre a oferta e a 
procura social desta fileira do sistema educativo. Aliás, o facto de se verificar uma relação com significado 
estatístico32 entre a classificação no final da licenciatura e o curso desejado vem, ainda que indirectamente, 
corroborar a ideia que o sucesso escolar e a frequência do curso pretendido não podem ser dissociados.  

Quando cruzamos as respostas dos inquiridos à pergunta «O curso em que se diplomou foi a sua 
primeira opção?» com o curso que concluíram, verificamos que existe uma relação com  significado estatístico 
(X2 =.0000, p<.05),  entre o curso desejado e o curso frequentado. Dito de uma outra forma, nem todos os 
cursos da UL parecem satisfazer da mesma forma as expectativas dos alunos que os frequentaram. Estabelece-
se, assim, uma diferença entre os cursos que corresponderam à primeira opção dos inquiridos e aqueles que 
constituíram uma segunda escolha. 

 
Quadro nº 21 

Adequação entre o curso pretendido e o curso frequentado (%) 

 
Sim Não 

Filosofia 78,4 21,6 
Geografia 68,9 31,1 
História 77,7 22,3 
Línguas e Literaturas 93,2 6,8 
Matemáticas 69,2 30,8 
Escultura e Pintura 96,6 3,4 
Design 97,5 2,5 
Direito 97,7 2,3 
Medicina 98,5 1,5 
Biologia 79,9 20,1 
Bioquímica 83,7 16,3 
Geofísica 70,0 30,0 
Eng. da Linguagem  48,0 52,0 
Estatística 53,8 46,2 
Física 78,3 21,7 
Físico-Química 60,0 40,0 
Geologia 44,4 55,6 
Informática 78,1 21,9 
Química 50,0 50,0 
Farmácia 69,0 31,0 
Ciências da Educação 53,8 46,2 
Psicologia 89,6 10,4 
Medicina Dentária 100,0 0,0 

 
Esta diferença está bem patente no facto de encontramos, por um lado, cursos como Escultura e 

Pintura, Design, Direito, Medicina, Medicina Dentária e Psicologia nos quais a adequação entre o  curso 
desejado e o curso frequentado atinge os valores mais elevados, com mais de 80% dos inquiridos a afirmar que 
o curso em que se licenciaram foi a sua primeira opção e, por outro lado, as licenciaturas em Engenharia da 
Linguagem, Estatística, Físico-Química, Geologia, Química e Ciências da Educação nas quais mais de 40% dos 
diplomados concluiu uma licenciatura que não foi a sua primeira escolha (Quadro nº21). 
                                                           
32 X2 =.0000, p<.05. 
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O que estes dados colocam em evidência, uma vez mais, é a existência de múltiplas formas de 
selectividade no ensino superior. Neste caso concreto, essa selectividade exprime-se através da adequação 
entre o curso desejado e o curso concluído.  

 
 
2. Selectividade à saída: o papel da classificação final 

 
Uma das funções  atribuídas ao  sistema educativo consiste em seleccionar e hierarquizar os alunos 

que o frequentam.  O instrumento de eleição para o cumprimento desta função consiste na atribuição de 
classificações, através do processo de avaliação. A classificação surge assim como o resultado de um processo 
através do qual não se avaliam apenas saberes mas também, saber-fazer e saber-estar. Independentemente de 
toda a discussão teórica em torno dos processos e das formas de avaliação33, interessa aqui reter que, de um 
modo geral, ela se materializa numa classificação e que é essa mesma classificação que, no caso do acesso ao 
ensino superior, define as condições de concretização dos projectos escolares. Se retomarmos a questão que 
desenvolvemos no capítulo 1 deste relatório,  a adequação entre a formação adquirida e a formação desejada 
depende, exclusivamente, da classificação com que os alunos se apresentam à entrada para a Universidade. 

No entanto, o efeito selectivo e hierarquizador da classificação não se esgota no momento do acesso 
ao ensino superior. Ele faz-se também sentir aquando da conclusão da licenciatura. Estamos, assim, perante 
uma outra forma de selectividade cuja influência se estende para fora das fronteiras escolares, definindo, 
nalguns casos de uma forma decisiva, as possibilidades e as  condições de concretização dos projectos 
profissionais. Atente-se, por exemplo, no caso dos diplomados que pretendem desempenhar funções docentes e 
para quem a classificação final da licenciatura é decisiva nos processo de hierarquização dos candidatos nos 
concursos nacionais de colocação dos professores e no acesso ao estágio profissional. 

                                                           
33 Sobre as funções e os sistemas de avaliação Cf. A. Estrela e A. Nóvoa (orgs) (1993). Avaliações em Educação: novas perspectivas. Porto: Porto Editora, 
J. Cardinet (1986). Évaluation scolaire et mesure. Bruxelas: De Boeck Université; G. Figari (1996). Avaliar: que referencial?. Porto: Porto Editora. 
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Quadro nº22 
Nota média de conclusão da licenciatura por curso (%) 

 
 
Curso Média Valor mínimo Valor máximo Desvio-padrão 

Filosofia 14,1 13 16 1,02 
Geografia 13,4 11 17 1,27 
História 13,7 12 16 1,06 
Línguas e Literaturas 13,2 11 16 1,13 
Matemáticas 14,0 12 17 1,23 
Escultura/Pintura 14,6 13 16 0,95 
Design 14,4 12 16 1,01 
Direito 12,2 10 17 1,12 
Medicina 15,7 12 18 1,07 
Biologia 14,7 11 18 1,21 
Bioquímica 15,5 14 18 1,12 
Geofísica 14,7 13 17 1,06 
Engenharia da Linguagem 13,3 12 15 0,90 
Estatística 13,9 12 16 1,20 
Física 15,1 13 19 1,61 
Química 14,6 13 16 0,88 
Geologia 13,6 12 17 1,08 
Informática 13,9 12 17 1,19 
Química 14,3 13 16 0,73 
Farmácia 13,6 11 17 1,03 
Ciências da Educação 14,9 13 16 0,84 
Psicologia 14,4 13 17 0,77 
Medicina Dentária 14,3 13 16 1,03 
Total 13,6 10 19 1,47 

 
A média das notas de conclusão da licenciatura entre os diplomados da UL é de 13,6 valores (desvio-

padrão = 1,47), oscilando as classificações finais entre dez e dezanove valores (Quadro nº22). Existem contudo 
diferenças significativas entre os vários cursos. Medicina e Direito são exemplos paradigmáticos do que 
acabámos de afirmar. Enquanto que a média das classificações dos diplomados em Medicina se situa nos 15,7 
valores e as notas variam entre  doze e dezoito valores, entre os licenciados em Direito a média é de 12,2 
valores, correspondendo a nota mínima a 10 valores e a máxima a 17 valores. Estamos, neste caso, perante 
duas situações que são a imagem invertida uma da outra: Medicina é o curso onde se registam as classificações 
mais elevadas, Direito é aquele que apresenta as mais baixas. Entre um e outro curso encontramos um leque 
diversificado de classificações médias. 

Com notas médias de conclusão de licenciatura semelhantes às dos seus colegas médicos 
encontramos os licenciados em Bioquímica (15,5 valores) e Física (15,1 valores). No extremo oposto, situam-se 
os diplomados em Engenharia da Linguagem (13,3 valores), Línguas e Literaturas (13,2 valores) e Geografia 
(13,4 valores), que apresentam como denominador comum uma classificação média de conclusão da 
licenciatura inferior à média das classificações dos licenciados inquiridos (Quadro nº22).  

A distribuição das notas finais de licenciatura por curso permite-nos não só proceder a uma análise 
mais detalhada das diferenças que se registam entre os cursos da UL mas também verificar que existe uma 
relação com significado estatístico34 entre a classificação final e o curso (Quadro nº23). Com excepção de  
Medicina, Bioquímica e de Geofísica, Escultura e Pintura e Físico-Química, em todos os outros cursos mais de 

                                                           
34 X2 =.0000, p<.005. 
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50% dos inquiridos concluiu a licenciatura com uma nota que oscilou entre os 10 e os 13 valores (Suficiente e 
Suficiente +). Ora, é precisamente neste último grupo de cursos que a hierarquia das classificações se faz sentir 
em toda a sua amplitude: apenas um número reduzido de diplomados teve acesso às classificações mais 
elevadas. 

 
Quadro nº23 

Classificação final de licenciatura por curso (%) 

 

Suf.  
 (10-11) 

Suf. +  
 (12-13) 

Bom   
(14-15) 

Muito Bom 
(16-19) 

Filosofia 0,0 70,3 16,2 13,5 

Geografia 27,9 57,4 6,6 8,2 

História 9,1 65,5 20,0 5,5 

Línguas e Literaturas 29,9 57,8 8,6 3,7 

Matemáticas 11,5 59,0 19,2 10,3 

Escultura e Pintura 0,0 44,8 37,9 17,2 

Design 1,3 48,1 35,4 15,2 

Direito 69,5 25,8 3,1 1,6 

Medicina 1,5 7,4 27,9 63,2 

Biologia 4,2 40,6 33,9 21,2 

Bioquímica 0,0 20,9 30,2 48,8 

Geofísica 0,0 40,0 50,0 10,0 

Engenharia da Linguagem 20,0 2,0 8,0 0,0 

Estatística 15,4 56,4 17,9 10,3 

Física 0,0 54,5 9,1 36,4 

Físico-Química 0,0 44,4 44,4 11,1 

Geologia 17,0 67,9 11,3 3,8 

Informática 9,7 63,9 16,7 9,7 

Química 0,0 59,5 39,2 1,3 

Farmácia 11,7 70,1 14,3 3,9 

Ciências Educação. 0,0 64,0 28,0 8,0 

Psicologia 0,0 61,5 29,2 9,4 

Medicina Dentária 0,0 61,5 23,1 15,4 

 
A assimetria que se verifica na distribuição das classificações quando tomamos em linha de conta a 

variável curso merece que sobre ela nos detenhamos um pouco. Como explicar, por exemplo, que nalguns 
cursos nenhum diplomado tenha concluído a licenciatura com uma nota final de 10 ou 11 valores e que noutros 
essas classificações estejam amplamente difundidas entre os licenciados? Afastando as interpretações que 
atribuem aos estudantes a responsabilidade exclusiva pelo respectivo sucesso ou insucesso escolar, a 
explicação para esta discrepância tenderá a residir no que alguns autores35 designam por efeito de 
estabelecimento, isto é, na forma como, em cada organização escolar, os professores avaliam os conhecimentos 
e hierarquizam os estudantes a partir de critérios tacitamente aceites e contextualmente definidos. 
                                                           
35 Cf,  M. Duru-Bellat e A. Henriot-van Zanten, (1992).  Sociologie de l’école. Paris: Armand Colin.  
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As classificações finais estão igualmente relacionadas com duas outras variáveis: o sexo dos inquiridos 
e a condição perante o sistema educativo36. No que respeita à primeira, os dados obtidos contrariam a tese 
defendida por alguns autores37 que sustenta ser entre as raparigas que se registam as melhores performances 
escolares. De facto, nos diplomados da UL, é entre os licenciados do sexo masculino que se registam as 
percentagens mais elevadas de inquiridos que concluíram o curso com classificações finais de Bom (18,7%) e 
Muito Bom (13,0%) (Quadro nº24). 

 
Quadro nº24 

Classificação da licenciatura por sexo (%) 

 

Suficiente      
 

Suficiente +      Bom       Muito Bom  

Masculino 26,7 41,6 18,7 13,0 

Feminino 25,0 49,9 16,3 8,8 

Total 25,5 47,4 17,0 10,1 

 
A condição perante o sistema educativo é a segunda variável que influencia a nota final da licenciatura. 

Neste caso são os diplomados que exerciam o ofício de estudante a tempo inteiro aqueles que, em maior 
número, obtiveram classificações mais elevadas: 18% concluiu a licenciatura com Bom e 11,4% com Muito Bom 
(Quadro nº25). 

 
Quadro nº25 

Classificação final da licenciatura por condição perante o sistema educativo (%) 

  

Suficiente Suficiente + Bom Muito Bom 

Estudante 23,8 46,8 18,0 11,4 

Trabalhador-Estudante 29,7 48,4 15,1 6,8 

 
As diferenças verificadas nas notas finais dos licenciados que tinham o estatuto de estudante, no último 

ano do ensino superior, e os que conciliavam o exercício de uma actividade profissional com a frequência de um 
curso universitário são certamente o resultado da nem sempre fácil conciliação entre o tempo e o espaço 
despendido  com o desempenho de uma profissão e o tempo necessário à realização das tarefas que, enquanto 
estudantes, são chamados a concretizar. 

 
 
 

                                                           
36 Para um nível de confiança de 95%, o valor do teste Qui-quadrado é de X2 =.00148 quando cruzamos as variáveis «classificação final» e «sexo» e X2 
=.00103 quando substituímos o sexo por «condição perante o sistema educativo». 
37 Cf. S. Grácio (1997) op. cit., M. Duru-Bellat (1990) op. cit., C.Baudelot e R. Estabelet (1992) op.cit.. 
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3. Satisfação com o curso e com os conhecimentos e as 
capacidades desenvolvidos 

 
A grande maioria dos diplomados está satisfeita com o curso que frequentou, com a aquisição de 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades para que ele contribuiu. Com efeito, mais de 80% dos 
inquiridos afirma que o curso que frequentaram contribuiu bastante ou mesmo muito para «dominar os 
fundamentos do respectivo campo de estudos» (84%), «desenvolver capacidades de análise e de síntese» 
(87,2%) e «desenvolver o interesse pelo prosseguimento de estudos» (83,2%). Ligeiramente inferiores, mas 
ainda francamente maioritárias, são as respostas dos licenciados para quem «desenvolver o sentido crítico» 
(78,4%) e «desenvolver as capacidades de expressão» (61,2%) são também objectivos claramente atingidos 
(Gráfico nº11). 

   
Gráfico nº11  

Grau de concretização dos objectivos inerentes ao curso (%) 
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No entanto, esta convergência de opiniões fragmenta-se quando tomamos em linha de conta algumas 

variáveis de caracterização, nomeadamente o curso em que os inquiridos se licenciaram. Com efeito, existe uma 
relação com significado estatístico entre a forma como os diplomados percepcionam a concretização de cada um 
dos objectivos acima enunciados e o curso da UL que concluíram.   

Nesta perspectiva, quando analisamos a forma como cada um dos cursos da UL contribuiu, na opinião 
dos licenciados, para dominar os fundamentos do respectivo campo de estudos38, deparamo-nos com algumas 
situações dignas de registo. A primeira dessas situações reside nos 100% de diplomados em Geofísica e Físico-
Química que afirmam ter esse objectivo sido bastante ou muito atingido. A segunda está patente na opinião 
diametralmente oposta expressa por 43,8% de licenciados em Design e 20,7% em Escultura e Pintura que 
afirmam ter este objectivo sido pouco atingido (Quadro nº26). 
 

                                                           
38 A relação entre o curso frequentado e o objectivo «domínio dos fundamentos do campo de estudos» tem significado estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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Quadro nº26 
Opinião sobre o objectivo "domínio dos fundamentos do campo de estudos"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 0,0 5,4 54,1 40,5 

Geografia 1,6 8,2 68,9 21,3 

História 0,9 11,7 64,9 22,5 

Línguas e Literaturas 0,0 11,6 60,5 27,9 

Matemáticas 0,0 13,0 61,0 26,0 

Escultura e Pintura 0,0 20,7 55,2 24,1 

Design 1,3 43,8 43,8 11,3 

Direito 0,0 8,8 65,4 25,9 

Medicina 0,0 1,5 69,1 29,4 

Biologia 0,0 15,8 70,9 13,3 

Bioquímica 0,0 7,0 65,1 27,9 

Geofísica 0,0 0,0 80,0 20,0 

Eng. da Linguagem 0,0 8,0 84,0 8,0 

Estatística 0,0 10,3 74,4 15,4 

Física 0,0 8,7 69,6 21,7 

Físico-Química 0,0 0,0 80,0 20,0 

Geologia 0,0 9,4 77,4 13,2 

Informática 0,0 2,7 64,6 35,6 

Química 0,0 6,3 72,2 21,5 

Farmácia 0,0 8,3 73,1 18,6 

Ciências da Educação 0,0 3,8 53,8 42,3 

Psicologia 0,0 11,5 74,0 14,6 

Medicina Dentária 7,1 0,0 57,1 35,7 

Total  0,2 10,8 66,1 23,0 

 
Para os licenciados da UL, o desenvolvimento das capacidades de análise e de síntese é o objectivo 

que o maior número de inquiridos considera ter sido bastante ou muito atingido (87,2%) (Quadro nº27). No 
entanto, nem todos os diplomados partilham a mesma opinião. Tal como no caso anterior, existe uma relação 
com significado estatístico entre o curso e o juízo que emitem quanto à forma como a licenciatura contribui para 
desenvolver essas capacidades39. Nesta perspectiva, ganham particular relevância as respostas dos licenciados 
em Medicina, Geofísica e Físico-Química, por um lado, e as dos diplomados em Filosofia, Física e Ciências da 
Educação, por outro. Os primeiros são os que em maior número afirmam que a licenciatura pouco ou nada 
contribuiu para desenvolver as capacidades de análise e de síntese; os segundos são aqueles que, na 
totalidade, consideram que essas capacidades foram bastante ou muito desenvolvidas.  

 

                                                           
39 X2 =.0000, p<.05. 
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Quadro nº27 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento das capacidades de análise e de síntese"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 0,0 0,0 40,5 59,5 

Geografia 0,0 14,8 52,5 32,8 

História 0,0 10,8 56,8 32,4 

Línguas e Literaturas 0,0 11,0 58,6 30,4 

Matemáticas 1,3 10,4 58,6 32,5 

Escultura e Pintura 0,0 20,7 55,2 24,1 

Design 0,0 15,0 67,5 17,5 

Direito 0,4 11,4 58,7 29,5 

Medicina 1,5 30,9 50,0 17,6 

Biologia 0,6 17,0 62,4 20,0 

Bioquímica 0,0 9,3 55,8 34,9 

Geofísica 0,0 40,0 50,0 10,0 

Eng. da Linguagem 0,0 24,0 56,0 20,0 

Estatística 0,0 15,4 61,5 23,1 

Física 0,0 0,0 69,6 30,4 

Físico-Química 0,0 30,0 60,0 10,0 

Geologia 0,0 21,2 50,0 28,8 

Informática 0,0 6,8 47,9 45,2 

Química 0,0 9,0 60,3 30,8 

Farmácia 0,6 10,3 57,7 31,4 

Ciências da Educação 0,0 0,0 52,0 48,0 

Psicologia 0,0 7,4 68,4 24,2 

Medicina Dentária 7,1 14,3 64,3 14,3 

Total  0,4 12,5 58,1 29,1 

 
Alguns diplomados fazem um balanço pouco positivo da capacidade do curso que frequentaram para 

desenvolver o interesse pelo aprofundamento dos conhecimentos. O que está aqui em causa é, na prática, a 
forma diferenciada como cada um dos cursos motivou os seus diplomados para participarem num processo de 
formação permanente40 (Quadro nº28). Neste caso, Química (27,6%), Design (26,3%) e Matemáticas (26,1%) 
são os cursos onde um número mais elevado de diplomados considera ter este objectivo sido pouco ou nada 
atingido. Em contrapartida, os diplomados em Ciências de Educação e de Filosofia são unânimes em considerar 
que o curso que  frequentaram desenvolveu bastante e muito o interesse para prosseguir o aprofundamento dos 
seus conhecimentos, logo seguidos pelos seus colegas de Informática e Psicologia. 

 
 

                                                           
40 A relação entre o curso frequentado e o objectivo «desenvolver o interesse para prosseguir o aprofundamento dos seus conhecimentos» tem significado 
estatístico (X2 =.0004, p<.05).  
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Quadro nº28 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento do interesse para prosseguir 

 o aprofundamento dos conhecimentos"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 2,7 13,5 43,2 40,5 

Geografia 1,6 16,4 57,4 24,6 

História 0,0 14,4 45,0 40,5 

Línguas e Literaturas 1,0 18,3 41,9 38,7 

Matemáticas 1,3 22,1 46,8 29,9 

Escultura e Pintura 6,9 6,9 48,3 37,9 

Design 2,5 23,8 50,0 23,8 

Direito 2,1 17,3 50,5 30,0 

Medicina 0,0 8,8 47,1 44,1 

Biologia 0,6 12,7 54,8 31,9 

Bioquímica 0,0 4,7 53,5 41,9 

Geofísica 0,0 10,0 70,0 20,0 

Eng. da Linguagem 4,0 16,0 64,0 16,0 

Estatística 0,0 23,7 42,1 34,2 

Física 0,0 26,1 34,8 39,1 

Físico-Química 0,0 20,0 40,0 40,0 

Geologia 0,0 17,0 50,9 32,1 

Informática 1,4 15,1 52,1 31,5 

Química 1,3 26,3 38,8 33,8 

Farmácia 0,0 7,1 51,9 41,0 

Ciências da Educação 0,0 0,0 40,0 60,0 

Psicologia 0,0 9,4 40,6 50,0 

Medicina Dentária 7,1 7,1 28,6 57,1 

Total  1,3 15,5 48,3 34,9 

 
A nota de conclusão de licenciatura é outra variável que influencia a opinião dos inquiridos sobre o 

investimento permanente na sua formação (Quadro nº29). Com efeito, existe uma relação entre a classificação e 
a forma como o curso desenvolveu o interesse pelo aprofundamento dos conhecimentos41: são os diplomados 
com classificações mais elevadas aqueles que, em maior número, consideram ter este objectivo sido muito ou 
bastante atingido. 

                                                           
41 Χ2 =.0000, p<.05. 
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Quadro nº29 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento do interesse para prosseguir o aprofundamento dos 

conhecimentos"  por classificação final de licenciatura (%) 

 

 Não desenvolveu 
nada Desenvolveu pouco Desenvolveu 

Bastante Desenvolveu muito 

Suficiente 2,2 19,3 51,5 27,0 

Suficiente + 1,3 16,6 47,5 34,6 

Bom 0,3 10,8 46,1 42,8 

Muito Bom 0,2 8,9 46,5 44,4 

 
Quadro nº30 

Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento do sentido crítico"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 2,7 5,4 27,0 64,9 

Geografia 1,6 19,7 49,2 29,5 

História 2,7 17,1 51,4 28,8 

Línguas e Literaturas 1,0 10,4 58,3 30,2 

Matemáticas 5,2 23,4 53,2 18,2 

Escultura e Pintura 3,4 6,9 62,1 27,6 

Design 0,0 11,3 57,5 31,3 

Direito 1,9 15,6 43,6 38,9 

Medicina 2,9 33,8 45,6 17,6 

Biologia 0,6 31,7 51,2 16,5 

Bioquímica 0,0 16,7 33,3 50,0 

Geofísica 0,0 60,0 40,0 0,0 

Eng. da Linguagem 4,0 36,0 52,0 8,0 

Estatística 5,1 28,2 48,7 17,9 

Física 0,0 13,0 56,5 30,4 

Físico-Química 0,0 22,2 44,4 33,3 

Geologia 3,8 26,4 49,1 20,8 

Informática 1,4 17,8 60,3 20,5 

Química 1,3 16,5 59,5 22,8 

Farmácia 1,3 35,9 43,6 19,2 

Ciências da Educação 0,0 12,0 44,0 44,0 

Psicologia 0,0 15,8 52,6 31,6 

Medicina Dentária 7,1 21,4 21,4 50,0 

Total  1,8 19,8 49,1 29,3 
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Atentemos, agora,  na forma como os diplomados ajuízam o «desenvolvimento do sentido crítico» em 
função do curso frequentado42 (Quadro nº30). Esta é precisamente uma temática onde a distinção tradicional 
entre  ciências naturais e exactas e as ciências sociais e humanas, mais faz sentir os seus efeitos. De facto, é 
entre os diplomados em Físico-Química (22,2%), Medicina Dentária (28,5%), Matemática(28,6%), Geologia 
(30,2%), Biologia (32,1%), Estatística (33,3%), Medicina (36,7%), Farmácia (37,2%), %), Engenharia da 
Linguagem (40,0%) e Geofísica (60,0%) que encontramos o maior número de inquiridos a afirmar que o curso 
pouco ou nada contribuiu para desenvolver o sentido crítico. Em contrapartida, são os licenciados em Geografia 
(78,7%), História (80,2%), Psicologia (83,2%), Línguas e Literaturas (88,5%), Ciências da Educação (88,8%), 
Design (88,8%), Escultura e Pintura (89,7%) e Filosofia 91,9%) aqueles que afirmam, com maior frequência, que 
o curso desenvolveu muito ou bastante a sua capacidade para pensar criticamente.  

«Desenvolver as capacidades de expressão» é, sem margem para dúvida, o objectivo  menos atingido 
de todos os que se reportam ao que, grosso modo, poderíamos designar por formação geral43. Também neste 
caso, a distinção entre cursos de que nos socorremos anteriormente para analisar as opiniões relativamente ao 
desenvolvimento do sentido crítico, se mostra particularmente pertinente. De facto, quando comparamos as 
respostas dos diplomados dos diferentes cursos, as diferenças surgem de imediato. Os licenciados em Biologia,  
Engenharia da Linguagem, Físico-Química, Geofísica, Estatística, Farmácia, Informática e Geofísica são os que 
exprimem opiniões mais reservadas quanto à capacidade dos respectivos cursos para desenvolver as suas 
capacidades de expressão:  mais de metade dos diplomados em cada um destes cursos considera que esta 
capacidade foi pouco ou nada desenvolvida. Em contrapartida, os licenciados dos cursos das áreas de literatura 
e ciências sociais e humanas são aqueles que, em maior número, exprimem opiniões francamente favoráveis 
quanto ao desenvolvimento das competências expressivas. 

 

                                                           
42 Existe uma relação com significado estatístico entre o curso e o objectivo «desenvolver o sentido crítico» (X2 =.0000, p<.05). 
43 Existe uma relação com significado estatístico entre o curso e o objectivo «desenvolver as capacidades de expressão» (X2 =.0000, p<.05). 
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Quadro nº31 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento da capacidade de expressão"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 2,7 8,1 40,5 48,6 

Geografia 6,6 21,3 39,3 32,8 

História 2,7 23,4 50,5 23,4 

Línguas e Literaturas 1,0 13,5 49,0 36,5 

Matemáticas 7,8 39,0 50,6 2,6 

Escultura e Pintura 0,0 10,3 48,3 41,4 

Design 1,3 17,5 55,0 26,3 

Direito 1,4 16,9 51,5 30,3 

Medicina 7,4 38,2 35,3 19,1 

Biologia 3,6 52,1 35,8 8,5 

Bioquímica 0,0 35,7 45,2 19,0 

Geofísica 10,0 70,0 20,0 0,0 

Eng. da Linguagem 4,0 64,0 28,0 4,0 

Estatística 7,7 51,3 30,8 10,3 

Física 4,3 47,8 47,8 0,0 

Físico-Química 10,0 50,0 20,0 20,0 

Geologia 5,7 49,1 34,0 11,3 

Informática 1,4 54,8 35,6 8,2 

Química 6,3 38,0 40,5 15,2 

Farmácia 5,8 51,3 37,2 5,8 

Ciências da Educação 4,0 20,0 48,0 28,0 

Psicologia 1,1 31,6 54,7 12,6 

Medicina Dentária 3,2 30,6 45,0 21,1 

Total      

 
À semelhança do que se verificou quando analisámos a forma como o curso do ensino superior 

contribuiu para «desenvolver o interesse para prosseguir o aprofundamento dos conhecimentos», a nota de 
licenciatura apresenta-se como uma variável importante para compreender as diferentes opiniões expressas 
pelos inquiridos (Quadro nº32). De facto, existe uma relação com significado estatístico (X2 =.0000, p<.05) entre 
a classificação obtida e o juízo que formulam quanto ao desenvolvimento das capacidades expressivas. Neste 
caso, são os diplomados que concluíram a licenciatura com Suficiente aqueles que, em maior número (76,7%), 
consideram que o curso contribuiu bastante ou muito para desenvolver as suas capacidades de expressão. 
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Quadro nº32 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento do interesse para prosseguir o aprofundamento dos 

conhecimentos"  por classificação final de licenciatura (%) 

 

 Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Suficiente 2,4 20,9 50,2 26,5 

Suficiente + 4,1 33,9 42,2 19,8 

Bom 2,1 34,0 46,7 17,2 

Muito Bom 3,5 34,3 40,4 21,7 

 
 
Se é verdade que existe uma opinião favorável generalizada entre os diplomados quanto à forma como 

os respectivos cursos contribuíram para a aquisição de um conjunto de competências nos domínios científico e 
expressivo, também é verdade que esta visão favorável sofre algumas variações quando analisamos cada um 
dos cursos isoladamente. Esta análise permite-nos identificar uma tendência que tende a dividir esta população 
inquirida em dois grupos distintos perante o desenvolvimento da capacidade de pensar criticamente e das 
competências expressivas. Mas o dado mais interessante  reside no facto de estes grupos se constituírem com 
base na divisão entre as ciências naturais e exactas e as ciências sociais e humanas. 

 
 
 

 
4. Satisfação com o curso e com a preparação para a vida activa 

 
Se no que respeita à componente de formação geral de matriz humanista se verifica um elevado 

número de opiniões favoráveis, a situação muda radicalmente quando as questões versam sobre a preparação 
para a vida activa. Mais de metade dos licenciados considera que o curso pouco ou nada os preparou para 
«responder às solicitações do mercado de trabalho» (55,9%), «para se integrar na vida activa» (56,2%) e para 
«progredir na carreira» (51%) (Gráfico nº12). E, mesmo nos casos em que as respostas são mais favoráveis, 
como sucede quando são inquiridos sobre a aquisição de métodos de trabalho e a capacidade para resolver 
problemas, as percentagens daqueles que afirmam que o curso os preparou bastante ou muito  para a vida 
profissional registam valores consideravelmente inferiores aos que encontrámos nos indicadores que pretendiam 
medir a concretização dos objectivos de formação geral. Com efeito, os dois indicadores que congregam a 
maioria das respostas favoráveis em pouco ultrapassam a fasquia dos 50%: a aquisição de métodos de trabalho 
recolhe 52,8% de respostas nas modalidades «muito» e «bastante», e  a capacidade para resolver problemas 
concretos de trabalho 56,7%. 
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Gráfico nº12 
Grau de concretização dos objectivos relacionados com a preparação para a vida activa (%) 
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A dispersão dos inquiridos pelas várias modalidades de resposta deixa antever uma maior clivagem nas 

opiniões relativas a esta dimensão do processo formativo do que naquilo que respeita à formação de carácter 
geral. Uma das variáveis que mais influencia a opinião dos inquiridos é, tal como anteriormente, o curso em que 
se licenciaram. Qualquer que seja o objectivo relacionado com a preparação para a vida activa, as diferenças de 
opiniões em função do curso têm sempre significado estatístico. 

Quando inquiridos sobre a forma como a licenciatura desenvolveu  «a capacidade para responder às 
solicitações do mercado de trabalho»44, é possível identificar dois tipos distintos de respostas: as dos 
diplomados que, maioritariamente, afirmam que o curso desenvolveu bastante ou muito essa capacidade; e a 
daqueles que, pelo contrário, dizem que o curso pouco ou nada contribuiu para ao seu desenvolvimento. As 
opiniões francamente favoráveis encontramo-las entre os licenciados em Geografia (51,6%), Matemática 
(66,3%), Medicina (54,4%), Estatística (51,3%), Informática (85,0%), Farmácia (57,5%), Ciências da Educação 
(56,0%) e Medicina Dentária (71,4%); as menos favoráveis, em todos os restantes cursos.   

 

                                                           
44 A relação entre o curso e a capacidade para responder às solicitações do mercado de trabalho tem significado estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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Quadro nº33 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento de capacidades 

 para responder às solicitações do mercado de trabalho"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 25,0 61,1 8,3 5,6 

Geografia 11,7 36,7 38,3 13,3 

História 20,0 60,9 17,3 1,8 

Línguas e Literaturas 15,5 50,3 28,3 5,9 

Matemáticas 2,3 31,2 40,3 26,0 

Escultura e Pintura 27,6 34,5 34,5 3,4 

Design 11,3 63,8 20,0 5,0 

Direito 9,8 46,2 36,0 8,0 

Medicina 4,4 41,2 41,2 13,2 

Biologia 14,1 49,1 32,5 4,3 

Bioquímica 14,6 65,9 17,1 2,4 

Geofísica 11,1 44,4 44,4 0,0 

Eng. da Linguagem 4,0 60,0 32,0 4,0 

Estatística 5,1 43,6 43,6 7,7 

Física 22,7 63,6 9,1 4,5 

Físico-Química 0,0 50,0 30,0 20,0 

Geologia 21,2 46,2 30,8 1,9 

Informática 0,0 15,1 65,8 19,2 

Química 6,5 46,8 33,8 13,0 

Farmácia 3,9 38,7 46,5 11,0 

Ciências da Educação 16,0 28,0 40,0 16,0 

Psicologia 5,2 47,9 40,6 6,3 

Medicina Dentária 7,1 21,4 35,7 35,7 

Total  10,7 46,1 34,6 8,7 

 
O segundo indicador utilizado para medir a forma como os diplomados valorizam o contributo da 

licenciatura para a actividade profissional consistiu em questionar os inquiridos sobre o desenvolvimento da 
capacidade para se integrarem na vida activa (Quadro nº34). Também neste caso, as diferenças que se 
registam em função da variável curso têm significado estatístico45, mantendo-se o perfil das respostas, 
praticamente o mesmo do anterior. A população inquirida divide-se nos mesmos dois grupos, excepção feita aos 
diplomados em Química que passam a integrar o conjunto daqueles que afirmam que o respectivo curso 
desenvolveu (bastante ou muito) a capacidade  de integração na vida activa.   

 

                                                           
45 X2 =.0000, p<.05. 
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Quadro nº34 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento de capacidades  

para integração na vida activa"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 29,4 52,9 11,8 5,9 

Geografia 13,3 28,3 36,7 21,7 

História 20,0 60,9 17,3 1,8 

Línguas e Literaturas 17,1 52,9 23,5 6,4 

Matemáticas 3,9 32,5 44,2 19,5 

Escultura e Pintura 17,2 48,3 31,0 3,4 

Design 13,8 61,3 21,3 3,8 

Direito 10,8 48,7 33,1 7,4 

Medicina 1,5 33,8 48,5 16,2 

Biologia 10,1 49,1 35,8 5,0 

Bioquímica 7,5 60,0 22,5 10,0 

Geofísica 11,1 55,6 33,3 0,0 

Eng. da Linguagem 4,0 48,0 40,0 8,0 

Estatística 5,1 41,0 43,6 10,3 

Física 9,5 71,4 19,0 0,0 

Físico-Química 0,0 50,0 30,0 20,0 

Geologia 19,2 44,2 32,7 3,8 

Informática 1,4 24,7 47,9 26,0 

Química 6,4 39,7 41,0 12,8 

Farmácia 5,2 36,1 50,3 8,4 

Ciências da Educação 16,0 32,0 48,0 4,0 

Psicologia 6,3 59,4 32,3 2,1 

Medicina Dentária 7,1 14,3 50,0 28,6 

Total  10,6 46,6 34,2 8,6 

 
A nota da licenciatura é uma outra variável importante para compreender as opiniões dos diplomados46 

(Quadro nº35). Neste caso, é entre os licenciados com as classificações mais elevadas que a percentagem 
daqueles que consideram ter o curso contribuído bastante ou muito para a sua integração na vida activa atinge 
os valores mais elevados: 46,3% no caso dos licenciados que terminaram a licenciatura com Bom e 45,1% no 
caso dos que a concluíram com Muito Bom. 

 

                                                           
46 A relação entre nota da licenciatura e a capacidade para se integrar na vida activa tem significado estatístico (X2 =.0006, p<.05). 
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Quadro nº35 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento da capacidade  

de se integrar  na vida activa"  por classificação final de licenciatura (%) 

 

 Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Suficiente 12,5 48,9 31,9 6,7 

Suficiente + 12,3 44,6 33,6 9,5 

Bom 6,1 47,5 39,6 6,7 

Muito Bom 5,2 49,7 32,5 12,6 

 
Quando passamos da referência a competências genéricas facilitadoras da inserção na vida activa para 

outras mais concretas e instrumentais, o perfil de respostas altera-se significativamente. Assim, não só o número 
de alunos satisfeitos com a aquisição de métodos de trabalho profissional, com o desenvolvimento da 
capacidade para resolver problemas concretos e com a progressão na carreira aumenta, como também aumenta 
o número de cursos onde as opiniões favoráveis são superiores a 50% das respostas. 

Centremo-nos, então, sobre a opinião dos licenciados relativamente à «aquisição de métodos de 
trabalho profissional»47 (Quadro nº36). No que respeita a esta dimensão da preparação para a vida profissional, 
é entre os diplomados em História, Línguas e Literaturas, Design, Direito, Engenharia da Linguagem e Geologia 
que encontramos mais de 50% de inquiridos a afirmar que o curso pouco ou nada contribuiu para o 
desenvolvimento dos métodos de trabalho de natureza profissional. 

 

                                                           
47 A relação entre curso e a aquisição de métodos de trabalho profissional tem significado estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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Quadro nº36  
Opinião sobre o objectivo "aquisição de métodos de trabalho profissional"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 14,7 32,4 41,2 11,8 

Geografia 33,3 23,0 55,7 18,0 

História 9,9 42,3 36,0 11,7 

Línguas e Literaturas 9,9 46,6 30,4 13,1 

Matemáticas 5,2 31,2 45,5 18,2 

Escultura e Pintura 20,7 20,7 37,9 20,7 

Design 16,3 48,8 28,8 6,3 

Direito 14,1 44,1 32,4 9,4 

Medicina 4,4 27,9 55,9 11,8 

Biologia 6,2 32,7 45,7 15,4 

Bioquímica 0,0 19,0 66,7 14,3 

Geofísica 11,1 22,2 66,7 0,0 

Eng. da Linguagem 12,0 52,0 32,0 4,0 

Estatística 7,7 30,8 51,3 10,3 

Física 9,1 36,4 36,4 18,2 

Físico-Química 0,0 40,0 40,0 20,0 

Geologia 15,1 50,9 26,4 7,5 

Informática 1,4 35,6 45,2 17,8 

Química 3,8 29,5 41,0 25,6 

Farmácia 3,2 35,9 46,8 14,1 

Ciências da Educação 0,0 24,0 48,0 28,0 

Psicologia 2,1 28,1 58,3 11,5 

Medicina Dentária 7,1 14,3 50,0 28,6 

Total  8,9 37,7 40,3 13,1 

 
A par do curso, também a nota de conclusão da licenciatura se apresenta, de novo, como uma variável 

explicativa para a diferença de opiniões que se verifica entre os inquiridos48 e, uma vez mais,  é entre os 
licenciados com classificações mais elevadas que encontramos as opiniões mais positivas: 62,9% dos 
diplomados que concluíram a licenciatura com a classificação de Bom e 66,6% dos que obtiveram Muito Bom 
afirmam que o curso contribuiu muito ou bastante para o domínio de métodos de trabalho profissional (Quadro 
nº37). 

 

                                                           
48 A relação entre nota de licenciatura e a aquisição de métodos de trabalho profissional tem significado estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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Quadro nº37 
Opinião sobre o objectivo "aquisição de métodos de trabalho profissional"  

por classificação final de licenciatura (%) 

 

 Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Suficiente 11,9 47,4 31,0 9,7 
Suficiente + 10,1 35,9 39,3 14,7 
Bom 4,2 32,9 51,1 51,0 
Muito Bom 4,2 29,2 11,8 15,6 

 
Quanto ao desenvolvimento da capacidade para resolver problemas concretos, o número de cursos 

onde mais de metade dos licenciados  opta pelas modalidades de resposta «pouco» ou «nada » aumenta, 
integrando agora os diplomados Medicina (47,6%), História (52,2%), Línguas e Literaturas (60,0%), Engenharia 
da Linguagem (60%), Design (61,3%), Geologia (63%) e de Filosofia (73,6%) (Quadro nº38).  

 

Quadro nº38 
Opinião sobre o objectivo "desenvolvimento da capacidade 

 para resolver problemas concretos"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 11,8 61,8 20,6 5,9 
Geografia 1,6 27,9 50,8 19,7 
História 12,8 39,4 42,2 5,5 
Línguas e Literaturas 10,5 49,5 34,7 5,3 
Matemáticas 2,6 32,9 47,4 17,1 
Escultura e Pintura 13,8 34,5 31,0 20,7 
Design 10,0 51,3 33,8 5,0 
Direito 3,9 35,5 45,7 14,8 
Medicina 5,9 51,5 39,7 2,9 
Biologia 3,7 36,6 49,7 9,9 
Bioquímica 0,0 19,0 54,8 26,2 
Geofísica 11,1 22,2 66,7 0,0 
Eng. da Linguagem 4,0 56,0 36,0 4,0 
Estatística 2,6 35,9 43,6 17,9 
Física 0,0 34,8 47,8 17,4 
Físico-Química 0,0 40,0 50,0 10,0 
Geologia 7,4 55,6 31,5 5,6 
Informática 0,0 15,1 56,2 28,8 
Química 1,3 26,9 60,3 11,5 
Farmácia 1,3 36,8 47,7 14,2 
Ciências da Educação 0,0 28,0 48,0 24,0 
Psicologia 5,2 35,4 49,0 10,4 
Medicina Dentária 7,1 0,0 57,1 35,7 
Total  5,0 37,5 44,9 12,6 
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Passemos, agora, a analisar em que medida a licenciatura permitiu a progressão na carreira49 (Quadro 
nº39). É nos cursos de Geografia (52,4%), Matemáticas (65,0%), Escultura/Pintura (60,7%), Medicina (71,5%), 
Geofísica (87,5%), Estatística (65,8%), Informática (80,8%), Farmácia (72,7%), Ciências da Educação (52,0%) e 
Medicina Dentária (64,3%) que encontramos mais de metade dos licenciados a afirmar que a licenciatura 
contribuiu bastante ou muito para a progressão na carreira. 

 
Quadro nº39 

Opinião sobre o objectivo "permitir a progressão na carreira"  por curso (%) 

 

Não desenvolveu 
nada 

Desenvolveu 
pouco 

Desenvolveu 
Bastante 

Desenvolveu 
muito 

Filosofia 42,4 42,4 12,1 3,0 

Geografia 24,6 23,0 26,2 26,2 

História 31,5 33,3 21,3 13,9 

Línguas e Literaturas 19,1 41,0 30,1 9,8 

Matemáticas 6,9 18,1 47,2 27,8 

Escultura e Pintura 17,9 21,4 28,6 32,1 

Design 7,7 42,3 41,0 9,0 

Direito 23,0 34,6 27,6 14,8 

Medicina 7,9 20,6 54,0 17,5 

Biologia 17,5 39,0 29,2 14,3 

Bioquímica 21,1 36,8 23,7 18,4 

Geofísica 12,5 0,0 50,0 37,5 

Eng. da Linguagem 4,0 52,0 40,0 4,0 

Estatística 5,3 28,9 47,4 18,4 

Física 23,8 33,3 19,0 23,8 

Físico-Química 0,0 60,0 20,0 20,0 

Geologia 23,5 45,1 23,5 7,8 

Informática 1,4 17,8 58,9 21,9 

Química 9,2 42,1 32,9 15,8 

Farmácia 2,6 24,7 54,5 18,2 

Ciências da Educação 24,0 24,0 20,0 32,0 

Psicologia 11,7 53,2 29,8 5,3 

Medicina Dentária 14,3 21,4 35,7 28,6 

Total  16,8 34,2 33,5 15,5 

 
Resta-nos, por último, referir que, no que respeita à preparação para o exercício da actividade 

profissional, os diplomados em Geografia, Matemáticas, Estatística, Informática, Farmácia, Ciências da 
Educação e Medicina Dentária  são os únicos que, em cada um dos cinco indicadores seleccionados, 
apresentam sempre mais de 50% de respostas nas modalidades «bastante» e «muito». Na posição 
diametralmente oposta – com mais de metade dos inquiridos a optarem pelas modalidades de resposta «pouco» 
ou «nada» - encontram-se os licenciados em História, Engenharia da Linguagem e Geologia.  
                                                           
49 A relação entre nota de licenciatura e a aquisição de métodos de trabalho profissional tem significado estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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Em síntese, podemos afirmar que os diplomados da UL têm uma opinião menos favorável sobre o 
papel do curso para a preparação para a vida profissional do que quando se trata da aquisição  de saberes nos 
domínios cognitivo e expressivo. Resta-nos saber, no entanto, até que ponto estas respostas são o resultado 
directo do modo de funcionamento dos cursos e dos processos de transmissão de saberes ou o reflexo, por um 
lado, das dificuldades próprias do processo de inserção no mercado de trabalho e que dificilmente algum curso 
se encontrará em condições de colmatar e, por outro, das condições específicas em que cada diplomado exerce 
a sua actividade profissional. 

A forma globalmente positiva como os diplomados da UL percepcionam a formação recebida está 
também patente nas respostas à pergunta «Com base no conhecimento que possui do seu curso, se voltasse 
atrás o que faria?» (Quadro nº40). Podendo optar entre três modalidades de resposta, 71,5% dos inquiridos 
inscrever-se-ia no mesmo curso. No entanto, se a maioria dos diplomados se mostra satisfeita com o curso que 
frequentou, a ponto de nele se voltar a inscrever, o mesmo não se verifica com os restantes 28,5% de 
licenciados. Destes, 26,5% escolheria um outro curso e 2,0% não voltaria a matricular-se no ensino universitário. 

Apesar desta convergência de opiniões, as respostas dos inquiridos diferenciam-se, de forma 
significativa, quando as analisamos em função do curso em que se licenciaram e do facto de este ter sido, ou 
não, a primeira opção50 (Quadro nº40). Com efeito, é entre os diplomados que se licenciaram num curso que foi 
a sua primeira escolha que a percentagem dos que afirmam voltar a inscrever-se no mesmo curso atinge valores 
mais elevados.  
 

Quadro nº40 
Se voltasse atrás… (%) 

 

 Inscrevia-me no 
mesmo curso 

Inscrevia-me 
noutro curso 

Não me inscrevia 
em nenhum curso 

1ª opção 74,3 24,0 1,8 

2ª ou 3ª opção 58,4 38,9 2,7 

Total  71,5 26,5 2,0 

 
Todavia, o dado mais importante que ressalta desta análise reside na elevada percentagem de 

inquiridos que, tendo frequentado uma licenciatura que não correspondeu à sua primeira escolha, nela se 
voltaria a inscrever (58,4%). Independentemente das razões que estiveram na origem da opção por esta 
modalidade de resposta, o que estes dados parecem indiciar é a existência de um processo de reconversão dos 
projectos escolares cujo saldo é, aparentemente, satisfatório. Numa situação muito diferente estão todos os 
outros que optariam por um curso diferente, quer porque aquele em que se licenciaram, eventualmente, não 
correspondeu às suas expectativas embora tivesse sido a sua primeira opção (24%), quer porque, tratando-se 
de uma segunda escolha, não terão querido ou podido reformular os seus projectos (38,9%). 

Nesta perspectiva, a licenciatura parece ter tido efeitos distintos sobre os licenciados: para uns, ela terá 
correspondido às expectativas iniciais; para outros, terá ficado aquém dessas expectativas; para outros ainda, 
terá contribuído para a superação das expectativas iniciais; para um último grupo, o efeito da licenciatura parece 
ter sido neutro. O primeiro grupo corresponde a 61,4% dos inquiridos e engloba todos aqueles que, tendo 
frequentado um curso que foi a sua primeira opção, nele se voltariam a matricular. O segundo grupo 
corresponde a 21,7% dos diplomados da UL e integra aqueles que se licenciaram no curso que pretendiam mas 
                                                           
50 As relações entre estas variáveis têm significados estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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que, se voltassem atrás, se matriculariam noutro ou nem sequer frequentariam o ensino superior, bem como os, 
que tendo-se diplomado num curso que não desejavam, não voltariam a ingressar no ensino superior. O terceiro 
grupo corresponde a 10,1% dos inquiridos e é constituído por todos aqueles que concluíram uma licenciatura 
que não pretendiam, mas que nela se voltariam a inscrever se voltassem atrás. O último grupo corresponde a 
6,9% dos diplomados da UL e nele se incluem todos quantos, tendo concluído um curso que não pretendiam, 
nele não voltariam a matricular- se.  

 
 

Quadro nº41 
Distribuição dos inquiridos (%) 

 

 Inscrevia-me no mesmo 
curso 

Inscrevia-me noutro 
curso 

Não me inscrevia em 
nenhum curso 

1ª opção 61,4 19,8 1,5 

2º ou 3ª opção 10,1 6,7 0.5 

 
 
No entanto, nem todos os cursos parecem ter revelado a mesma capacidade para corresponder às 

expectativas dos inquiridos (Quadro nº42). Com efeito, enquanto nalguns cursos como Matemáticas (82,9%), 
Pintura/Escultura (79,3%), Medicina (94,0%), Físico-Química (80,0%), Informática (90,4%), Farmácia (81,3%) e 
Medicina Dentária (92,9%), mais de três quartos dos diplomados voltaria a escolher o mesmo curso, outros há - 
como Geografia (30,6%), Bioquímica (46,5%), Física (45,4%), Geologia (47,2% e Química (47,5%) - onde mais 
de um terço optaria por um curso diferente ou nem sequer voltaria a frequentar um curso do ensino superior. 
Estes dados ganham um novo significado quando os comparamos com os que constam do quadro nº21.  
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Quadro nº42 
Se voltasse atrás…, por curso (%) 

 

 Inscrevia-me no 
mesmo curso 

Inscrevia-me 
noutro curso 

Não me inscrevia 
em nenhum curso 

Filosofia 69,4 27,8 2,8 

Geografia 55,7 44,3 0,0 

História 71,2 25,2 3,6 

Línguas e Literaturas 66,5 31,9 1,6 

Matemáticas 82,9 15,8 1,3 

Escultura e Pintura 79,3 17,2 3,4 

Design 64,5 30,3 5,3 

Direito 71,0 27,5 1,6 

Medicina 94,0 4,5 1,5 

Biologia 71,3 26,9 1,9 

Bioquímica 53,5 46,5 0,0 

Geofísica 70,0 30,0 0,0 

Eng. da Linguagem 68,0 32,0 0,0 

Estatística 71,8 28,2 0,0 

Física 54,5 40,9 4,5 

Físico-Química 80,0 20,0 0,0 

Geologia 52,8 34,0 13,2 

Informática 90,4 9,6 0,0 

Química 52,6 44,9 2,6 

Farmácia 81,3 18,7 0,0 

Ciências da Educação 69,2 30,8 0,0 

Psicologia 79,2 19,8 1,0 

Medicina Dentária 92,9 0,0 7,1 

Total     

 
Esta comparação permite-nos classificar os cursos da UL em dois grandes tipos: os que conciliaram os 

inquiridos com uma formação que não foi a sua primeira escolha e os que, pelo contrário, parecem ter 
defraudado as expectativas de alguns que os escolheram como primeira opção. Inserem-se no primeiro grupo 
todos os cursos onde a percentagem de diplomados que neles se voltariam a inscrever é superior à daqueles 
que o escolheram como primeira opção: Matemática, Engenharia da Linguagem, Estatística, Físico-Química, 
Geologia, Informática, Química e Farmácia. O segundo grupo é formado por todos os outros cursos, onde se 
verifica a situação inversa: a percentagem dos inquiridos que voltariam a frequentar o mesmo curso é inferior à 
daqueles para quem foi o curso pretendido. A única excepção reside nos licenciados em Geofísica. Entre estes, 
a percentagem dos que voltariam a frequentar o mesmo curso é exactamente igual à dos que o escolheram 
como primeira opção. 
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5. Os contactos com a faculdade 
 
Concluído o curso do ensino superior, mais de metade dos diplomados (59,2%) continua a manter 

contactos com a Faculdade onde se licenciou. Esses contactos assumem, principalmente, a forma de 
participação em eventos científicos (20,9%) e culturais (12,5%) organizados pela Faculdade, de participação em 
reuniões com antigos colegas (20%) e de frequência de cursos de pós-graduação (16,7%) (Gráfico nº13).  

 

Gráfico nº13 
Tipo de contactos com a Faculdade (%) 
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Contudo, existe uma relação entre o curso em que os diplomados se licenciaram e a manutenção da 

ligação à faculdade51. Com efeito, são os diplomados em Filosofia (75,7%), História (76,8%), Medicina (75,0%), 
Física (82,6%), Físico-Química (80,0%), Ciências da Educação (76,9%), Psicologia (77,1%) e Medicina Dentária 
(92,9%) aqueles que, em maior número, mantêm contacto com a faculdade onde se licenciaram.   

Em contrapartida, os licenciados em Geografia (45,9%), Design (38,8%), Direito (41,9%) e Estatística 
(41,0%) são aqueles que manifestam maior distanciamento em relação ao estabelecimento de ensino onde 
concluíram o curso. 

                                                           
51 A relação entre o curso e a existência de contactos com a faculdade tem significado estatístico (X2 =.0000, p<.05). 
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Quadro nº43 
Contactos com a faculdade por curso (%) 

 

 Manteve 
contactos 

Não manteve 
contactos 

Filosofia 75,7 24,3 

Geografia 45,9 54,1 

História 76,8 23,2 

Línguas e Literaturas 68,8 31,3 

Matemáticas 65,4 34,6 

Escultura e Pintura 65,5 34,5 

Design 38,8 61,3 

Direito 41,2 58,8 

Medicina 75,0 25,0 

Biologia 69,9 30,1 

Bioquímica 55,8 44,2 

Geofísica 70,0 30,0 

Eng. da Linguagem 52,0 48,0 

Estatística 41,0 59,0 

Física 82,6 17,4 

Físico-Química 80,0 20,0 

Geologia 72,2 27,8 

Informática 54,8 45,2 

Química 57,5 42,5 

Farmácia 66,7 33,3 

Ciências da Educação 76,9 23,1 

Psicologia 77,1 22,9 

Medicina Dentária 92,9 7,1 

Total  59,2 40,8 

 
 

 
6. Prosseguimento de estudos 
 

Um dos resultados mais significativos deste estudo reside nas elevadas percentagens de diplomados 
que se inscreveram num programa de pós-graduação (35,8%) e daqueles que se dizem dispostos a fazê-lo 
(63,2%), no futuro. É certo que existe uma diferença considerável entre o projecto de prosseguir estudos e a sua 
efectiva concretização. No entanto, não deixa de ser significativo que a quase totalidade dos diplomados da UL 
esteja a frequentar um curso de pós-graduação ou declare a intenção de vir a fazê-lo. 

Dos 35,8% de diplomados que se inscreveram num programa de pós-graduação, 7% não exercem uma 
actividade profissional remunerada, mantendo por isso a condição de estudantes. Os restantes 28,8% que 
prosseguiram estudos, fazem-no na condição de trabalhador-estudante. Uma vez que os inquiridos que 
permaneceram inseridos no sistema educativo após a conclusão da licenciatura já foram objecto de análise no 
capítulo I deste relatório, neste ponto, centrar-nos-emos, exclusivamente, sobre os que partilham o estatuto de 
trabalhador estudante. 
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Os cursos de pós-graduação e os mestrados são as formações que atraem maior número de 
licenciados. Com efeito, apenas 5,2% de diplomados estão inscritos em doutoramento (Gráfico nº14). Quando 
comparamos o padrão da procura de formação pós-graduada destes licenciados com a daqueles que 
continuaram a estudar o tempo completo (cf. quadro nº 18) somos confrontados com dois modelos distintos: 
enquanto os primeiros optaram, maioritariamente, por cursos de pós-graduação e mestrados (94,8%), 47% dos 
segundos estavam inscritos em doutoramento. Nesta perspectiva, o perfil da procura parece ser fortemente 
influenciado pela condição perante o trabalho dos inquiridos, facto a que não será certamente estranho a 
dificuldade de conciliar a realização do doutoramento com o exercício de uma actividade profissional. 

 
Gráfico nº14 

Inscrição num curso de pós-graduação na condição de trabalhador-estudante (%) 
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Quando analisamos os estabelecimentos de ensino que os trabalhadores-estudantes se encontram a 

frequentar, há um dado que chama, desde logo, a nossa atenção: 59,6% dos diplomados estão matriculados  na 
Universidade de Lisboa. A escolha deste estabelecimento por parte de uma percentagem tão elevada de 
licenciados não pode deixar de ser entendida como uma manifestação de reconhecimento da formação aí 
recebida. Ao optarem pela UL, estes diplomados estão, tal como os seus colegas estudantes (cf. quadro º18), a 
validar a formação ministrada neste estabelecimento de ensino.  

Atentemos, agora, na composição interna deste grupo de inquiridos em função do curso em que se 
licenciaram (Quadro nº44). Aproximadamente metade dos diplomados que partilham a condição de 
trabalhadores-estudantes (52,4%) são licenciados em apenas quatro cursos: Direito (22,6%), Línguas e 
Literaturas (12,3%), Farmácia (9,4%) e História (8,1%). 
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Quadro nº44 
Trabalhadores estudantes por curso segundo o tipo de formação pós-graduada (%) 

 
Curso Pós-graduação Curso Mestrado Curso Doutoramento  

UL U. Port. U. Est. UL U. Port. U. Est. UL U. Port. U. Est. 

Total 
linha 

Filosofia 63,6 9,1 0,0 18,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Geografia 0,0 27,3 0,0 54,5 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

História 40,0 11,4 0,0 40,9 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 

Línguas e 
Literaturas 87,9 1,5 0,0 7,6 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 12,3 

Matemáticas 10,0 0,5 55,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Escultura e Pintura 12,5 12,5 0,0 12,5 25,0 25,0 0,0 0,0 12,5 1,4 

Design 12,5 12,5 50,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Direito 40,5 30,6 1,7 14,0 5,8 4,1 0,0 3,3 0,0 22,6 

Medicina 57,1 28,7 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 0,0 0,0 3,8 

Biologia 4,9 14,6 2,4 7,3 43,9 7,3 14,6 2,4 2,4 7,6 

Bioquímica 0,0 9,1 0,0 9,1 36,4 0,0 45,4 0,0 0,0 2,0 

Geofísica 0,0 20,0 0,0 60,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 

Eng. da Linguagem 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 

Estatística 7,1 0,0 0,0 57,1 28,8 7,1 0,0 0,0 0,0 2,6 

Física 0,0 12,5 0,0 50,0 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 1,4 

Físico-Química 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Geologia 5,0 35,0 5,0 15,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 

Informática 6,7 6,7 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 

Química 6,7 6,7 0,0 46,6 13,3 0,0 6,7 20,0 0,0 2,8 

Farmácia 28,0 22,0 4,0 28,0 14,0 0,0 4,0 0,0 0,0 9,4 

Ciências da 
Educação 0,0 0,0 18,2 45,4 18,2 9,1 0,0 0,0 9,1 2,0 

Psicologia 12,0 12,0 8,0 36,0 24,0 8,0 0,0 0,0 0,0 4,7 

Medicina Dentária 16,7 16,7 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 1,1 

 
No que respeita  ao tipo de formação pós-graduada em que os inquiridos estão envolvidos, é possível 

identificar, consoante o curso em que se diplomaram, dois perfis distintos de procura deste nível de formação: o 
dos que optam, maioritariamente, por cursos de pós-graduação e o dos que escolhem, preferencialmente, 
modalidades que conferem um título académico. Os cursos de pós-graduação são escolhidos por mais de 
metade dos licenciados em Filosofia (74,7%), História (51,4%), Línguas e Literaturas (88,4%), Matemática 
(65,5%), Design (75%), Direito (72,8%), Medicina (85,8%), Farmácia (54%) e Medicina Dentária (66,7%). Os 
cursos de mestrado e, mais raramente, de doutoramento, são a opção privilegiada pelos diplomados em 
Escultura/Pintura (75%), Biologia (77,9%), Bioquímica (90,9%), Geofísica (80%), Engenharia da Linguagem 
(100%), Estatística (92,9%) Física (87,5%), Físico-Química (100%), Geologia (55%), Informática (86,6%), 
Química (86,6%), Ciências da Educação (81,8%) e Psicologia (68%). 

 
Quando inquiridos sobre a razão que mais influenciou a decisão para continuar a estudar, aquela que 

recolhe um maior número de respostas é a que relaciona o prosseguimento de estudos com o exercício da 
actividade profissional. «Senti necessidade de aprofundar os meus conhecimentos para melhor desempenhar a 
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minha profissão» é a modalidade de resposta escolhida por 31,8% dos inquiridos que conciliam a actividade 
profissional com a frequência de um curso de pós-graduação (Gráfico nº15). Se a estes licenciados 
acrescentarmos os 16% que justificam o seu investimento escolar através da progressão na carreira e os 22% 
que o fazem para aumentar as oportunidades de emprego, verificamos que, para a maioria destes inquiridos, a 
frequência de uma formação pós-graduada se apresenta como uma estratégia a que recorrem para melhorar a 
sua posição no  mercado de trabalho. Em contraste, adquirem particular significado, os 24,3% dos 
trabalhadores-estudantes que afirmam continuar a estudar porque isso sempre fez parte dos seus projectos.   

 
Gráfico nº15 

Razões dos trabalhadores estudantes para o prosseguimento de estudos (%) 
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Atentemos agora nos projectos escolares dos 63,2% de  inquiridos que exprimem a intenção de, no 

futuro, virem a frequentar um programa de pós-graduação: 48% pretende inscrever-se num curso de pós-
graduação, 33,7% num curso de mestrado, 11,3% num curso de doutoramento (Gráfico nº16). 

 

Gráfico nº16 
Programa de pós-graduação pretendido (%) 
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No que respeita ao estabelecimento de ensino, a escolha recai, uma vez mais, sobre a Universidade de 
Lisboa: 66,1% dos inquiridos declara pretender inscrever-se num programa de pós-graduação nesta instituição 
(Gráfico nº16). 

 
Quadro nº45 

Condição perante o ensino por curso (%) 

 

 Estudante a tempo 
inteiro 

Trabalhador 
estudante Total de estudantes 

Filosofia 18,9 29,7 48,6 

Geografia 0,0 18,0 18,0 

História 11,6 39,3 50,9 

Línguas e Literaturas 18,2 34,4 52,6 

Matemáticas 5,1 25,6 30,1 

Escultura e Pintura 0,0 27,6 27,6 

Design 2,5 10,0 12,5 

Direito 0,8 23,4 24,2 

Medicina 1,5 20,6 22,1 

Biologia 21,7 24,7 46,4 

Bioquímica 44,2 25,6 69,8 

Geofísica 20,0 50,0 70,0 

Eng. da Linguagem 0,0 32,0 32,0 

Estatística 2,6 35,9 38,5 

Física 56,5 34,8 91,4 

Físico-Química 10,0 20,0 30,0 

Geologia 13,0 37,0 50,0 

Informática 1,4 20,5 21,9 

Química 12,5 18,8 31,3 

Farmácia 2,6 9,6 12,2 

Ciências da Educação 7,7 42,3 50,0 

Psicologia 2,1 26 28,1 

Medicina Dentária 0,0 42,6 42,6 

Total  71,0 29,0 100,0 

 
Em conclusão, continuar a estudar depois de concluída a licenciatura parece ser um objectivo comum à 

quase totalidade dos diplomados da UL. No entanto, se é verdade que existe uma diferença considerável entre 
os que se situam no domínio das aspirações e os que estão efectivamente envolvidos na sua concretização, 
também é verdade que a participação em programas de pós-graduação não se encontra homogeneamente 
distribuída pelos licenciados dos diferentes cursos. Com efeito, se o prosseguimento de estudos é uma 
estratégia dominante entre os diplomados em Física (91,4%), Geofísica (70,0%), Bioquímica (64,8%), Línguas e 
Literaturas (52,6%), História (50,)%) e Geologia (50,0%), ele apresenta um carácter residual entre os licenciados 
em Farmácia (12,2%), Design (12,5%) e Geografia (18,0%). 
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CAPÍTULO IV 
 
Inserção na vida activa 

 
 
Terminada a licenciatura, a maioria dos diplomados inicia o processo de  transição da escola para o 

mundo de trabalho. Este processo de inserção profissional correspondeu, até ao início da década de 70, a um 
período relativamente curto durante o qual os jovens trocavam a condição de inactivo pela de activo empregado. 
No entanto, as alterações na estrutura económica, as estratégias de flexibilização da mão-de-obra e a passagem 
de uma situação de pleno emprego a uma outra onde o desemprego estrutural se generaliza produziram 
modificações profundas na forma como ocorre a transição para a vida activa bem como na própria definição de 
inserção profissional.  

Com efeito, até um período recente, a inserção profissional era definida como o período que mediava 
entre a conclusão da formação académica e a obtenção de um emprego estável a tempo inteiro52. Contudo, a 
dificuldade dos jovens, mesmo daqueles que concluíram uma formação universitária, em acederem a empregos 
com contrato a termo indeterminado tem contribuído para o questionamento da noção de estabilidade. Na base 
deste questionamento estão dois tipos de argumentos. Por um lado, alguns estudos53 sobre inserção profissional 
têm vindo a colocar em evidência que um emprego com contrato a termo indeterminado não é, necessariamente, 
sinónimo de estabilidade no mercado de trabalho: em situação de crise económica, os trabalhadores efectivos 
não escapam ao despedimento e muitas empresas são obrigadas a cessar a sua actividade. Por outro lado, 
vários autores54 têm vindo a chamar a atenção para o facto de que muitos diplomados acabam por aceder uma 
certa estabilidade no mercado de trabalho ocupando, sucessivamente, empregos a termo certo.  

Tendo em conta estes argumentos, M. Vernières define inserção profissional como «o processo através 
do qual os indivíduos, que nunca pertenceram à população activa, acedem a uma posição estabilizada no 
sistema de emprego»55. A substituição de emprego estável por «posição estabilizada» procura assim responder 
às alterações verificadas no funcionamento do mercado de trabalho. Como o autor refere, «posição estabilizada» 
tanto pode significar emprego com contrato a termo indeterminado como sucessão de empregos temporários. 
Neste caso, o processo de inserção pode terminar numa posição duradouramente instável no sistema de 
emprego. A diferença entre estas duas interpretações reside no facto de, no primeiro caso estarmos perante 
uma inserção no mercado de trabalho primário56 e, no segundo, ela ocorrer, predominantemente, no mercado de 
trabalho secundário.  
                                                           
52 C. Trottier (1998). Le rapport au travail et l’accès à un emploi stable, à temps plein, lié à la formation: vers l’émergence de nouvelles normes?. 
Communication présentée au Colloque Les 18-30 ans et le marché du travail: quand la marge devient la norme, Université Laval, mimeo. 
53 Cf, p.e., C. Trottier, op. cit; B. Charlot e D. Glasman (1998). Les jeunes, l’insertion, l’empoi. Paris: PUF. 
54 Cf, Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger (1994).L’insertion professionnelle, Paris: PUF; M. Vernières (1997). L’insertion professionnelle: analyses et 
débats. Paris: Economica 
55 M. Vernières , op. cit.,  pp.11. 
56 Os conceitos de mercado de trabalho primário e de mercado de trabalho secundário surgem no quadro das Teorias da Segmentação e dão conta da 
heterogeneidade do mercado de trabalho. O mercado de trabalho primário caracteriza-se por empregos estáveis, bem remunerados, com boas 
oportunidades de progressão na carreira ocupados por uma mão-de-obra experiente, com níveis de formação elevados. No mercado de trabalho 
secundário, pelo contrário, predominam os empregos precários, mal remunerados, onde as oportunidades de carreira são muito reduzidas, na sua maioria 
ocupados por trabalhadores com baixos níveis de habilitação escolar e de qualificação profissional. 
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Os aspectos que acabámos de referir são paradigmáticos da complexidade que caracteriza os 
processos de inserção profissional. Durante muito tempo, esses processos compreendiam apenas dois 
momentos: a procura e a obtenção de um emprego. O período de procura de emprego, durante o qual os 
diplomados assumiam a condição de desempregados, era geralmente de curta duração e culminava na 
obtenção de um emprego «estável». Tal como hoje, a maioria dos diplomados inseria-se na vida activa como 
trabalhador assalariado. O trabalho independente era, como actualmente, uma categoria residual e a criação de 
empresas só ocorria depois de vários anos de trabalho assalariado.  

Com a crise do emprego, emerge todo um conjunto de formas de trabalho atípico. Os contratos a termo 
indeterminado, forma ainda hoje dominante da relação laboral, tem vindo a dar lugar a contratos a termo certo, 
«recibos verdes» e, mais recentemente, aos estágios. As estratégias de flexibilização da mão-de-obra 
associadas ao aumento das taxas de desemprego tiveram como consequência o aumento da complexidade dos 
processos de inserção profissional. O período de inserção é mais prolongado e as posições no mercado de 
trabalho diversificam-se: as situações de desemprego deixam de ser, para muitos jovens, uma experiência 
esporádica  para assumirem um carácter recorrente; os contratos a termo certo sucedem-se; e os estágios 
profissionais tendem a assumir uma importância crescente nos processos de inserção profissional. 

Nesta perspectiva, o acesso a uma posição estabilizada no sistema de emprego é antecedido por de 
um conjunto diversificado de estatutos que conferem uma especificidade própria aos percursos individuais de 
inserção na vida activa. Neste capítulo, procedemos à análise dos processo de inserção dos diplomados da UL. 
Num primeiro ponto, damos conta das características e dos meios de obtenção do primeiro emprego, assim 
como da forma como os inquiridos julgam a relação entre a formação obtida e o emprego ocupado. No segundo 
ponto, analisamos as respectivas trajectórias de inserção. 

 
 
1. Obtenção do 1º emprego 

 
Após a conclusão dos estudos, a maioria dos diplomados dá início a um processo de negociação, no 

mercado de trabalho, do título escolar de que é portador. No caso específico dos diplomados da UL, os recém 
licenciados podem ser agrupados em duas grande categorias: a dos que não se apresentaram no mercado de 
trabalho e a dos que, após a conclusão dos estudos, deram início à transição para a vida activa. 

Relativamente à categoria dos que não se apresentaram no mercado de trabalho, que representa 
31,3% de inquiridos, ela é  constituída por dois grupos muito distintos de diplomados: por um lado, os que tendo 
obtido o grau de licenciatura, optaram pelo prosseguimento de estudos, inscrevendo-se em programas de pós-
graduação (15,4%); por outro, os que, estando já inseridos na vida activa enquanto estudantes, continuaram a 
exercer a mesma actividade profissional após a conclusão do curso (15,9%) (Gráfico nº17). 
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Gráfico nº17 

Tempo de duração para a obtenção do 1º emprego (%) 
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A segunda categoria integra 68,7% de licenciados que, no final do curso do ensino superior, deram 

início ao processo de transição para a vida activa. No entanto, sob esta designação genérica, escondem-se 
situações bastantes distintas, no que respeita ao período durante o qual os recém diplomados estiveram à 
procura do primeiro emprego. Com efeito, se para 34,3% dos inquiridos a obtenção do primeiro emprego ocorreu 
imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura, outros tantos viveram um período mais ou menos 
prolongado de desemprego. Nesta perspectiva, para 34,4% dos licenciados o exercício de uma actividade 
profissional foi antecedido por um período em que partilharam a condição de desempregados à procura do 
primeiro emprego. 

Contudo, este desemprego de inserção não se apresenta como um fenómeno homogéneo, sendo 
marcado por dois atributos qualitativa e quantitativamente distintos: o desemprego de inserção de curta duração 
(inferior a 12 meses) e o desemprego de inserção de longa duração (superior a 12 meses). Tendo em conta esta 
distinção, os diplomados cujos processos de inserção profissional se caracterizam pela passagem por uma 
situação de desemprego de inserção podem ser divididos em dois grupos distintos: os que viveram um 
desemprego de curta duração e os que se viram confrontados com um desemprego de longa duração. O 
primeiro grupo é constituído por 25% de inquiridos57, o segundo por  9,3%58 de licenciados. 

Os dados que acabámos de apresentar, permitem-nos identificar um primeiro critério diferenciador dos 
processos de inserção na vida activa dos diplomados da UL: a vivência ou não de uma situação de desemprego 
de inserção. A transição para a vida activa assume, assim, dois contornos distintos: ou os licenciados passaram 
imediatamente da condição de estudantes para a de trabalhadores; ou entre uma e outra, os inquiridos 
assumiram a condição de desempregados à procura do primeiro emprego. 

                                                           
57 Esta percentagem foi obtida somando 16,8% dos inquiridos que estiveram entre 1 e 6 meses à procura de emprego, com 5,7% que estiveram entre 6 e 
12 meses à procura de emprego e 2,6% dos que estando ainda à procura  de emprego em Maio de 1999, concluíram a licenciatura em 1998. 
58 Esta percentagem foi obtida somando aos 5,4% dos inquiridos que estiveram mais de um ano à procura do primeiro emprego, 3,9% dos que afirmam 
estar ainda à procura e concluíram a licenciatura entre 1994 e 1997.  
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Todavia, as diferentes situações experienciadas pelos recém diplomados não se distribuem de uma 
forma homogénea pela população inquirida.  Elas estão associadas ao ano de conclusão da licenciatura, ao 
sexo, à nota de conclusão da licenciatura e ao curso59. 

 
Quadro nº46 

Procura do 1º emprego por ano de conclusão da licenciatura (%) 

 
 Continuou a 

estudar 
Continuou no 

mesmo 
emprego 

Começou logo 
a trabalhar 

1-6 meses à 
procura de 
emprego 

6-12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano procura 
de emprego 

Ainda está à 
procura de 
emprego 

1994 11,8 20,4 34,1 16,9 8,6 8,2 0,0 

1995 9,8 19,9 39,9 13,5 6,6 8,5 1,9 

1996 12,9 14,6 35,5 19,2 5,8 6,8 5,1 

1997 13,8 14,0 34,9 16,6 6,2 4,7 9,9 

1998 26,8 13,0 27,8 17,6 2,2 0,0 12,6 

 
A situação em que os diplomados se encontraram depois de concluída a licenciatura e o tempo que 

demoraram a obter o primeiro emprego estão relacionados com o ano em que concluíram a licenciatura (Quadro 
nº46). De um modo geral, os diplomados em 1998 distinguem-se dos restantes colegas em vários aspectos. Em 
primeiro lugar, é entre eles que encontramos a mais elevada percentagem daqueles que optaram por continuar a 
estudar a tempo inteiro (26,8%). Em segundo lugar, são eles que, em menor número, permaneceram no mesmo 
emprego (13%), depois de concluída a licenciatura. Em terceiro lugar, é entre eles que a percentagem dos que 
acederam ao primeiro emprego imediatamente após a obtenção do grau de licenciado é mais reduzida (27,8%). 
Em último  lugar, é entre eles que encontramos, como seria de esperar, a maior percentagem de licenciados que 
à data do inquérito, em Maio de 1999, se encontrava na situação de desempregado à procura do primeiro 
emprego (12,6%). Face a estes resultados, a primeira grande diferença, no que respeita à obtenção do primeiro 
emprego, estabelece-se entre os licenciados do último ano a que se reporta este estudo e os colegas que se 
diplomaram nos anos anteriores. 

A segunda diferença que nos interessa reter está relacionada com a vivência de uma situação de 
desemprego de inserção de longa duração. Neste caso concreto, o desemprego de longa duração assume duas 
configurações distintas:  uma reporta-se a todos quantos, tendo estado mais de um ano à procura do primeiro 
emprego, acabaram por obtê-lo ao fim desse tempo; outra refere-se aqueles que, em Maio de 1999, estavam à 
procura do primeiro emprego há mais de 12 meses. A importância de analisar separadamente estas duas 
situações de desemprego reside no facto de elas apresentarem comportamentos distintos consoante o ano em 
que os inquiridos concluíram a licenciatura. De facto, enquanto a percentagem dos licenciados que estiveram 
mais de um ano à procura de emprego varia na razão inversa do ano de conclusão da licenciatura - passando de 
8,2% em 1994 para 4,7% em 1998 – a percentagem dos que em Maio de 1999, se encontravam  à procura do 
primeiro emprego há mais de um ano varia na razão directa do ano em que concluíram os estudos universitários 
– passando de 0% em 1994 para 9,9% em 1997. Se somarmos as percentagens referentes às duas situações, 
somos levados a concluir que a percentagem de diplomados que viveu um desemprego de inserção de longa 
duração tem vindo progressivamente a aumentar entre os diplomados da UL. Com efeito, a percentagem de 
inquiridos que partilhou uma situação de desempregado à procura do primeiro emprego durante um período 

                                                           
59 Existe uma relação com significado estatístico entre a  «tempo que permaneceu à procura do 1º emprego» e cada uma das seguintes variáveis referidas. 
Em todos os casos o Χ2 =.0000 para p<.05. 
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superior a 12 meses é de 8,2% entre os licenciados de 1994, de 10,4% entre os de 1995, de 11,9% entre os de 
1996 e de 13,6% entre os de 1997.    

O sexo dos inquiridos é uma outra variável que diferencia os diplomados da UL60, quando está em 
causa a obtenção do primeiro emprego (Quadro nº47). Homens e mulheres distinguem-se, desde logo, pelo 
facto de, no final da licenciatura, apresentarem comportamentos diferentes relativamente à inserção no mercado 
de trabalho: as mulheres optam, mais do que os homens, pelo prosseguimento de estudos; os homens, por seu 
turno, escolhem, mais do que as suas colegas do sexo feminino, permanecer no emprego que ocupavam 
durante a licenciatura . 

 
Quadro nº47 

Procura do 1º emprego por sexo (%) 

 

Continuou a 
estudar 

Continuou no 
mesmo 

emprego 
Começou logo 

a trabalhar 
1-6 meses à 
procura de 
emprego 

6-12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano procura 
de emprego 

Ainda está à 
procura de 
emprego 

Homens 11,6 20,0 36,1 16,1 5,9 5,9 4,5 

Mulheres 17,1 14,1 33,5 17,1 55,5 5,3 7,3 

 
As diferenças entre os diplomados do sexo masculino e do sexo feminino não se circunscrevem apenas 

àqueles que não se apresentaram no mercado de trabalho, depois de concluída a licenciatura. Elas são também 
visíveis entre os que iniciaram o processo de transição para a vida activa. Neste caso, a população masculina 
distingue-se da feminina pela maior rapidez dos diplomados em acederem ao primeiro emprego: 36,1% dos 
licenciados começou imediatamente a trabalhar após a conclusão do curso e apenas 4,5% estava à procura de 
emprego em Maio de 1999; entre as diplomadas, a percentagem das que obtiveram imediatamente emprego 
desce para 33,5% e a das que se encontravam na situação de desempregada à procura do primeiro emprego 
sobe para 7,3%. 

A classificação final da licenciatura é uma terceira variável que permite compreender a forma como os 
diplomados da UL acederam, diferenciadamente, ao primeiro emprego (Quadro nº48). De facto, é entre os 
diplomados com as classificações mais elevadas que se registam as maiores percentagens dos que optaram 
pelo prosseguimento de estudos e dos que acederam ao primeiro emprego imediatamente a seguir à conclusão 
da licenciatura. Simultaneamente, é também entre eles que encontramos as menores percentagens de inquiridos 
que, em Maio de 1999, estavam à procura do primeiro emprego. Neste caso, a nota de licenciatura tende, assim, 
a influenciar a decisão de prolongar a trajectória escolar ou de procurar um novo emprego depois da conclusão 
do curso universitário, bem ainda como a duração do período durante o qual os licenciados procuram o primeiro 
emprego: quanto mais elevada é a classificação final, menor tende a ser o período temporal necessário para a 
obtenção do primeiro emprego. 

 

                                                           
60 A relação entre «sexo» e «procura do primeiro emprego» tem significado estatístico (Χ2=.0002 e p<.05). 
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Quadro nº48 
Procura do 1º emprego por nota final de licenciatura (%) 

 
 Continuou a 

estudar 
Continuou no 

mesmo emprego 
Começou logo a 

trabalhar 
1-6 meses à 
procura de 
emprego 

6-12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano procura 
de emprego 

Ainda está à 
procura de 
emprego 

Suficiente 14,1 20,7 23,7 14,5 4,9 8,2 13,9 

Suficiente + 13,1 14,6 36,6 18,9 6,5 5,5 5,1 

Bom 15,5 14,5 40,0 18,8 5,2 3,0 3,0 

Muito Bom 28,9 10,3 42,8 9,8 5,2 2,6 0,5 

 
Como seria de esperar, a situação dos diplomados depois de concluída a licenciatura varia, 

consideravelmente, de curso para curso (Quadro nº49). Entre os que não se apresentaram no mercado de 
trabalho, o prolongamento da trajectória escolar é a estratégia a que aderem, preferencialmente, os licenciados 
em Filosofia (38,2%), História (29,4%), Línguas e Literaturas (37,2%), Bioquímica (46,5%) e Física  (56,5%). Em 
contrapartida, manter a condição de estudante após a conclusão da licenciatura é uma opção pouco 
generalizada entre os diplomados dos restantes cursos da UL.  

 
Quadro nº49 

Procura do 1º emprego após licenciatura (%) 

 
 

Continuou 
a estudar 

Continuou 
o mesmo 
emprego 

Começou 
logo a 

trabalhar 

1-6 meses 
à procura 

de emprego 

6-12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano 
procura de 
emprego 

Procura 
emprego há 
menos 1 ano 

Procura 
emprego há 
mais 1 ano 

Filosofia 38,2 5,9 39,4 14,7 5,9 2,9 2,9 0,0 
Geografia 5,1 23,7 47,5 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
História 29,4 28,4 11,9 10,1 7,3 3,7 1,8 7,4 
Ling. e Literaturas 37,2 13,8 21,8 17,0 4,3 3,2 2,2 0,0 
Matemáticas 7,9 18,4 50,0 14,5 6,6 1,3 1,3 0,0 
Escultura e Pintura 3,4 34,5 207 27,6 3,4 6,9 3,4 0,0 
Design 6,3 29,1 22,8 30,4 3,8 6,3 1,3 0,0 
Direito 13,9 16,3 27,0 12,9 4,4 9,7 4,6 11,3 
Medicina 7,8 6,3 78,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biologia 17,1 14,6 26,8 17,1 11,0 7,9 4,3 1,2 
Bioquímica 46,5 4,7 27,9 2,3 14,0 0,0 4,7 0,0 
Geofísica 10,0 30,0 40,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Eng. da Linguagem  0,0 16,0 40,0 32,0 4,0 0,0 8,0 0,0 
Estatística 10,3 2,6 30,8 38,5 7,7 10,3 0,0 0,0 
Física 56,5 13,0 0,0 17,4 4,3 4,3 4,3 0,0 
Físico-Química 10,0 50,0 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Geologia 13,0 9,3 31,5 37,8 9,3 9,3 0,0 0,0 
Informática 1,4 16,4 69,9 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Química 16,7 16,7 28,2 23,1 5,1 3,8 3,84 2,6 
Farmácia 3,2 4,5 76,1 14,2 1,9 0,0 0,0 0,0 
Ciências da Educação 3,8 50,0 19,2 7,7 3,8 7,7 0,0 7,7 
Psicologia 1,1 10,6 22,3 28,7 19,1 11,7 2,1 4,3 
Medicina Dentária 0,0 14,3 71,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Entre os inquiridos que, após a conclusão da licenciatura, deram início ao processo de inserção 
profissional estão mais de metade dos diplomados em Matemáticas (50%), Medicina (78,1%), Informática 
(69,9%), Farmácia (76,1%) e Medicina Dentária (71,4%), os quais começaram imediatamente a trabalhar. Numa 
posição radicalmente oposta, encontram-se todos aqueles para quem a obtenção do primeiro emprego foi um 
processo moroso, que se prolongou por mais de doze meses.  

Como referimos anteriormente, os processos de transição para a vida activa caracterizados pela 
vivência de um desemprego de inserção de longa duração englobam duas situações distintas: a dos que em 
Maio de 1999 estavam empregados mas que tinham permanecido mais de um ano à procura do primeiro 
emprego e a dos que, no momento da inquirição, se encontravam há mais de doze meses à procura de uma 
ocupação profissional. É entre os licenciados em Psicologia (11,7%), Estatística (10,3%), Direito (9,7%) e 
Geologia (9,3%) que se verificam as percentagens mais elevadas de inquiridos para quem o período que mediou 
entre a conclusão da licenciatura e a obtenção do primeiro emprego foi superior a doze meses.  Por seu turno, 
aqueles que, em Maio de 1999, partilhavam a condição de desempregados de longa duração à procura do 
primeiro emprego são, principalmente, diplomados em Direito (11,3%), Ciências da Educação (7,7%) e História 
(7,4%).  

Entre os que acederam ao primeiro emprego imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura e 
aqueles que viveram uma situação de desemprego de inserção durante um período superior a doze meses,  
encontram-se todos os outros que, não tendo sido confrontados com as dificuldades com que estes últimos se 
debateram, mas não tendo passado imediatamente da condição de estudante para a de trabalhador, estiveram 
entre 1 e 12 meses à procura do primeiro emprego, isto é, viveram um desemprego de inserção de curta 
duração. Esta é, sem dúvida, uma das situações mais frequentes do processo de transição profissional dos 
diplomados da UL. Embora seja transversal a praticamente todos os cursos, adquire uma maior expressão entre 
os licenciados em Escultura/Pintura (31%), Biologia (28,1%), Design (34,2%), Engenharia da Linguagem (36%), 
Geologia (37,1%), Estatística (46,2%), Química (28,2%) e Psicologia (47,8%). 

A partir desta análise, facilmente se deduz que o curso frequentado tem uma influência decisiva na forma 
como decorre o processo de obtenção do primeiro emprego. Nesta perspectiva, são os diplomados em Geografia, 
Medicina, Físico-Química, Informática, Farmácia e Medicina Dentária os que se apresentam como os menos 
vulneráveis ao desemprego de inserção: nenhum licenciado esteve à procura de emprego durante mais de 6 
meses. Situação bem diferente é a vivida pelos licenciados de outros cursos: 21% dos diplomados de Direito, 16% 
de Psicologia, 15,4% de Ciências da Educação, 11,1% de História e 10,3% de Estatística demoraram mais de um 
ano até obter o primeiro emprego. 

Em síntese, a transição da Universidade para o trabalho é, para a maioria dos licenciados da UL, um 
processo relativamente rápido e pouco complexo: ou  começaram imediatamente a trabalhar ou o tempo de 
procura de emprego não excedeu os doze meses. No entanto, os dados que recolhemos permitem-nos ainda 
identificar três modelos distintos de transição para vida activa. O primeiro modelo caracteriza-se pela passagem da 
condição de estudante à de activo empregado. No segundo modelo, à condição de estudante sucede-se a de 
activo desempregado de curta duração à procura do primeiro emprego e só, posteriormente, a de activo 
empregado. No terceiro e último modelo, a passagem da  condição de estudante à de activo empregado prolonga-
se por um período superior a doze meses, durante o qual os recém diplomados assumem a condição de 
desempregados de longa duração à procura do primeiro emprego. Esta última situação parece estar a aumentar 
desde 1994, apesar de/ ou por causa de um número crescente de recém licenciados optar por continuar a estudar. 
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2.  Meios de obtenção do primeiro emprego 
 
Os diplomados da UL tiveram acesso ao primeiro emprego através de um conjunto diversificado de 

meios (Quadro nº50). No entanto, os meios a que recorreram deixam praticamente de fora os mecanismos 
institucionais como os Centros de Emprego - apenas 1,3% dos inquiridos obteve o primeiro emprego por esta via 
-, as Associações de Estudantes (1%) ou os serviços das Faculdades (0,9%). Simultaneamente, a criação do 
próprio emprego - quer como patrão (1,2%), quer como trabalhador independente (1,2%) - é também um meio a 
que uma reduzida percentagem de inquiridos recorre para aceder ao primeiro emprego, pese embora tendam a 
adquirir uma maior expressão no decurso da vida profissional dos licenciados61.  

A larga maioria dos diplomados (69,9%) obteve o primeiro emprego através de: concurso público 
(24,1%), resposta a anúncios (8,8%), auto-proposta (6,7%), professores (6,4%), estágios (13,7%) e redes sociais 
constituídas por amigos (11,2%), familiares (5,4%) e colegas (2,8%).  

Atentemos, agora, no peso que cada um destes meios apresenta no contexto específico de cada curso. 
Ter acesso ao primeiro emprego através dos professores é uma forma que só adquire alguma importância entre 
os diplomados em Biologia (19%), Bioquímica (15%), Geofísica 22,2%), Física (14,3%), Geologia (13,6%), 
Ciências da Educação (23,8%) e Medicina Dentária (38,5%). 

 

                                                           
61 Registe-se que quando inquiridos sobre a situação profissional em Maio de 1999, 15,3% definia-se como trabalhador independente e 2,8% como patrão.   
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Quadro nº50 
Meio de Obtenção do 1º Emprego (%) 

 

 Mesmo 
Emprego Profs Concurso 

Público Anúncios Centros  
Emprego Família Amigos Colegas de 

Curso 
Associação 
Estudantes 

Serviços 
Faculdade Estágio Auto-

Proposta 
Criou 

Empresa 
Trabalhador 

Individual 

Filosofia 5,0 0,0 40,0 5,0 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 5,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Geografia 21,2 0,0 63,5 1,9 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 7,7 1,9 0,0 0,0 
História 43,5 6,5 14,5 4,8 1,6 1,6 22,6 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 1,6 
Ling. e Literaturas 19,6 1,0 39,2 11,8 0,0 4,9 2,9 2,9 0,0 2,9 7,8 6,9 0,0 0,0 
Matemáticas 7,7 1,5 69,2 0,0 0,0 4,6 3,1 0,0 0,0 3,1 6,2 4,6 0,0 0,0 
Escultura e Pintura 25,9 3,7 44,4 7,4 0,0 7,4 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 
Design 25,7 5,7 12,9 10,0 0,0 2,9 17,1 4,3 0,0 0,0 4,3 8,6 7,1 1,4 
Direito 21,2 1,5 12,3 9,5 0,3 135 18,1 1,5 0,6 0,0 7,4 8,0 3,1 3,1 
Medicina 0,0 2,2 73,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 
Biologia 14,0 19,0 32,2 5,8 0,0 0,0 8,3 3,3 0,0 0,0 12,4 5,0 0,0 0,0 
Bioquímica 10,0 15,0 15,0 5,0 0,0 5,0 15,0 10,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 
Geofísica 22,2 22,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 
Eng. da Linguagem  4,3 13,0 4,3 17,4 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 4,3 21,7 21,7 4,3 0,0 
Estatística 2,9 8,8 14,7 23,5 2,9 2,9 8,8 0,0 0,0 0,0 29,4 5,9 0,0 0,0 
Física 42,9 14,3 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 
Físico-Química 55,6 0,0 22,2 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 
Geologia 4,5 13,6 47,7 4,5 2,3 2,3 11,4 0,0 0,0 0,0 2,3 9,1 0,0 2,3 
Informática 5,7 8,6 2,9 11,4 0,0 2,9 5,7 7,1 0,0 4,3 42,9 7,1 0,0 1,4 
Química 6,8 5,1 45,8 8,5 0,0 1,7 10,2 1,7 0,0 0,0 15,3 5,1 0,0 0,0 
Farmácia 3,5 9,1 1,4 15,4 1,4 7,0 9,1 7,7 6,3 1,4 30,1 7,7 0,0 0,0 
Ciências da Educação 33,3 23,8 4,8 4,8 4,8 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 
Psicologia 9,5 1,2 8,3 9,5 11,9 3,6 16,7 4,8 3,6 1,2 13,1 14,3 0,0 2,4 
Medicina Dentária 7,7 38,5 0,0 15,4 0,0 7,7 15,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 
Total coluna 15,4 6,4 24,1 8,8 1,3 5,4 11,2 2,8 1,0 0,9 13,7 6,7 1,2 1,2 

 



Em contrapartida, ter concorrido a um concurso público é o meio de eleição quando se trata de 
encontrar o primeiro emprego para a generalidade dos licenciados. No entanto, é entre os diplomados em 
Medicina (73,3%), Matemáticas (69,2%) e Geografia (63,5%) que esta forma de obtenção de emprego se 
apresenta como dominante.  

Já a resposta a anúncios apenas encontra uma expressão digna de registo junto dos licenciados em 
Línguas e Literaturas (11,8%), Design (10%), Engenharia da Linguagem (17,4%), Estatística (23,5%), Físico-
Química (11,1%), Informática (11,4%), Farmácia (15,4%) e Medicina Dentária (15,4%).  

O recurso a redes informais - familiares, amigos e colegas de curso - para a obtenção de um emprego é 
uma característica dos licenciados em História (24,2%) Direito (33,1%), Design (24,3%), Bioquímica (30%), 
Farmácia (23,8%), Psicologia (25,1%) e Medicina Dentária (30,8%).  

O estágio, como porta de entrada para o mercado de trabalho, foi o meio utilizado por mais de um 
quarto dos diplomados em Filosofia (30%), Bioquímica (25%), Estatística (29,4%) e Farmácia (30,1%).  

Resta-nos, por último, referir a atitude pró-activa dos alunos de Engenharia da Linguagem (21,7%), 
Física (14,3%), Físico-Química (11,1%) e Psicologia (14,3%) que, ao decidirem enviar os currículos para 
potenciais empregadores, viram os seus esforços recompensados. 

Os principais meios a que os diplomados recorreram para se integrarem no mercado de trabalho vêm 
confirmar as tendências identificadas noutros estudos realizados sobre os processos de inserção profissional62 . 
Esses estudos apontam para a importância quer dos meios de obtenção de emprego formais, como os 
concursos públicos, entre os jovens com níveis de habilitação académica elevados, quer das redes sociais em 
que os indivíduos estão inseridos logo, do tipo de capital relacional que, individualmente, são capazes de 
mobilizar.  A estes dois meios acresce um terceiro – os estágios –  que, ao surgirem, no quadro deste estudo, 
como a segunda modalidade mais facilitadora da integração no mundo do trabalho se constituem em mais um 
argumento legitimador de todos quanto defendem a sua difusão enquanto medida  a privilegiar quer a nível 
macro, no quadro das políticas activas de emprego, quer a nível meso, no âmbito das responsabilidades sociais 
dos estabelecimentos de ensino para com os seus diplomados. 

 
 

3. Características do primeiro emprego 
 
Para a grande maioria dos inquiridos, o primeiro contacto com o mercado de trabalho assumiu uma forma 

precária mas a tempo inteiro. Contratos a termo certo e «recibos verdes» são as modalidades de relação contratual 
dominantes entre os diplomados (Gráfico nº18). Vínculos laborais precários ou mesmo inexistentes, como é o caso 
dos recibos verdes, contribuem para que 69,9% dos licenciados se encontre numa situação particularmente 
vulnerável face ao emprego Num contexto onde as relações contratuais precárias imperam, são de registar os 
14,6% de inquiridos que afirmam ter estabelecido com a entidade patronal um vínculo estável, através da 
celebração de um contrato a termo indeterminado.  

No entanto, quando comparamos a percentagem de diplomados da UL que teve acesso directo a um 
contrato a termo indeterminado com os resultados de alguns estudos realizados em França, somos levados a 
concluir que este é um dos aspectos que mais diferencia os processos de transição para a vida activa dos 
diplomados da UL dos seus colegas franceses: 50,0% dos licenciados franceses acede directamente a um 

                                                           
62 Cf., D. Raffe (ed.) (1988). Education and the youth labour market. London: Falmer Press; F. Stoeffler-Kern, D. Martinelli (eds.) (1998). Parcours de 
formation et insertion professionnelle des étudiants. Marselha: Cereq. 
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emprego estável63. Estes dados colocam em evidência o facto que, pelo menos entre os diplomados da UL, a 
posse de um diploma do ensino superior se mostra pouco eficaz para fazer face às estratégias de flexibilização da 
mão-de-obra levadas a cabo pelo Estado e pelas empresas. 

 
Gráfico nº18 

Tipo de vínculo laboral no primeiro emprego (%) 
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Como seria de esperar, o tipo de vínculo laboral não se distribui uniformemente pela população inquirida 

(Quadro nº51). Ele está associado à classificação final da licenciatura e ao curso frequentado64. No que respeita à 
nota de conclusão da licenciatura, é entre os licenciados que obtiveram as classificações mais elevadas – muito 
bom - que encontramos mais de metade dos inquiridos (56%) a ter celebrado com a primeira entidade patronal um 
contrato a termo certo. Simultaneamente, é também neste grupo que se registam as menores percentagens de 
licenciados com contratos a termo indeterminado (5%) e a «recibos verdes» (24%). Neste contexto, embora as 
formas atípicas de emprego se encontrem largamente difundidas entre os recém-licenciados, a classificação final 
de licenciatura influencia decisivamente a forma como os diferentes tipos de vínculo se encontram distribuídos 
pelos inquiridos: os contratos a termo certo variam na razão directa da classificação – quanto mais elevada é a 
classificação, maior é percentagem de licenciados com este tipo de vínculo no primeiro emprego; os contratos a 
termo indeterminado  e os «recibos verdes» variam na razão inversa – quanto menos elevada é a nota final, maior 
é a percentagem de licenciados com estes dois tipos de relação contratual. 

 
 

                                                           
63 Cf, J-F Vergnies, J-C Sigot.(1998). L’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur. Ênquete 1997 auprès des sortants de 1994. 
Marselha: Cereq; E. Cahuzac, D. Martinelli, F. Stoeffler-Kern (1997). Cursus de formation dans l’enseignemnt supérieur et trajectoires d’insertion. Marselha: 
Cereq. No primeiro estudo, verifica-se que 73,5% dos diplomados das escolas de engenheiros e 64,7% das de comércio acederam directamente a um 
contrato a termo indeterminado. No segundo estudo foi lançado um inquérito, em 1991, aos diplomados que concluíram a licenciatura em 1988. A 
percentagem dos que tiveram acesso directo a um emprego estável situava-se em 55,1%, registando-se contudo algumas variações consoante a área de 
formação: ciências exactas (74,1%), ciências da vida (38%), direito e ciências políticas (54,6%), ciências económicas (49,4%), gestão e finanças (69,5%), 
letras (40,9%) e ciências humanas (48,5%).  
64 A relação entre «tipo de vínculo» e «classificação final» tem significado estatístico (Χ2 =.0002 para p<.05) o mesmo se verifica para a relação entre 
«vínculo contratual» e «curso» (Χ2 =.0000 para p<.05). 
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Quadro nº51 
Tipo de vínculo no primeiro emprego por classificação final (%) 

 

 Contrato a termo 
certo 

Contrato  termo 
indeterminado Recibos verdes Outro 

Suficiente 32,8 9,0 36,3 21,9 

Suficiente + 48,2 11,9 27,2 12,7 

Bom 48,9 7,1 25,0 19,0 

Muito Bom 56,0 5,0 24,0 15,0 

 
O curso é uma outra variável importante para compreender a distribuição das diferentes relações 

contratuais (Quadro nº52). Com efeito, é entre os diplomados em Filosofia (20%), Matemáticas (31%), Design 
(12,9%), Geologia (10%), Informática (22,7%) e Farmácia (22,6%) que encontramos as maiores percentagens de 
inquiridos que, no primeiro emprego, celebraram um contrato a termo indeterminado com a entidade patronal.  

 
Quadro nº52 

Tipo de Vínculo no primeiro emprego por curso (%) 

 

 Contrato a termo 
certo 

Contrato  termo 
indeterminado Recibos verdes Outro 

Filosofia 60,0 20,0 6,7 13,3 

Geografia 88,5 3,8 3,8 3,8 

História 51,9 3,7 37,0 7,4 

Línguas e Literaturas 79,7 7,8 10,9 1,6 

Matemáticas 57,1 31,0 4,8 7,1 

Escultura e Pintura 85,7 7,1 7,1 0,0 

Design 25,8 12,9 45,2 16,1 

Direito 21,6 6,8 42,3 28,8 

Medicina 84,6 0,0 0,0 13,5 

Biologia 51,1 2,2 29,3 17,4 

Bioquímica 37,5 6,3 18,8 37,5 

Geofísica 0,0 0,0 50,0 50,0 

Eng. da Linguagem  16,7 8,3 66,7 8,3 

Estatística 69,7 6,1 15,2 9,1 

Física 80,0 0,0 0,0 20,0 

Físico-Química 66,7 0,0 0,0 33,3 

Geologia 56,7 10,0 33,3 0,0 

Informática 45,5 22,7 22,7 9,1 

Química 60,0 8,6 8,6 22,9 

Farmácia 38,7 22,6 27,4 11,3 

Ciências da Educação 77,8 0,0 11,1 11,1 

Psicologia 29,2 4,6 47,7 18,5 

Medicina Dentária 0,0 0,0 81,8 18,2 

Os contratos a termo certo são, como já referimos, a relação contratual dominante entre os diplomados da 
UL. Em praticamente todos os cursos, mais de metade dos inquiridos teve acesso a um emprego precário. As 
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excepções a esta regra encontramo-las entre os licenciados em Design (25,8%), Direito (21,6%), Bioquímica 
(37,5%), Engenharia da Linguagem (16,7%), Informática (45,5%), Farmácia (38,7%), Psicologia (29,2%),  Geofísica 
(0%) e Medicina Dentária (0%). 

Um outro tipo de vínculo laboral bastante difundido entre os inquiridos são os recibos verdes. Esta forma 
de emprego atípico adquire uma maior expressão junto dos licenciados em Geofísica (50%), Engenharia da 
Linguagem (66,7%) e Medicina Dentária (81,8%).  

A par dos contratos a termo certo e dos recibos verdes, o trabalho a tempo parcial é mais uma das formas 
de emprego atípico que contribui para a precarização da relação salarial. Entre os inquiridos, encontramos 18,8% 
de diplomados que exerceram a sua primeira actividade profissional neste regime (Gráfico nº19). 

 
Gráfico nº19 

Horário de exercício da primeira actividade profissional (%) 
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No entanto, nem todos os diplomados apresentam o mesmo grau de vulnerabilidade a esta forma de 

precariedade. Tal como as formas anteriores, também esta se distribui selectivamente pelos licenciados, em 
função do curso concluído65 (Quadro nº52). Com efeito, é entre os diplomados em História, Línguas e 
Literaturas, Escultura e Pintura, Geofísica, Química, Geologia, Psicologia e Medicina Dentária que, pelo menos, 
um em cada quatro licenciados se encontrava a trabalhar a tempo parcial.  

Em contrapartida, praticamente todos os diplomados em Medicina (94,3%), Engenharia da Linguagem 
(92,9%), Estatística (93,8%), Informática (97,7%) e  Farmácia (93,5%) exerceram a primeira actividade 
profissional  a tempo inteiro. 

 

                                                           
65 A relação entre «horário de trabalho» e «curso» tem significado estatístico (Χ2 =.0000 para p<.05). 
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Quadro nº52 
Horário de Trabalho no 1º Emprego (%) 

 

 Tempo Inteiro Tempo Parcial 

Filosofia 80,0 20,0 

Geografia 85,2 14,8 

História 67,9 32,1 

Línguas e Literaturas 68,8 31,2 

Matemáticas 88,4 11,6 

Escultura e Pintura 50,0 50,0 

Design 83,9 16,1 

Direito 77,4 22,6 

Medicina 94,3 5,7 

Biologia 80,4 19,6 

Bioquímica 81,3 18,8 

Geofísica 57,0 25,0 

Eng. da Linguagem  92,9 7,1 

Estatística 93,8 6,3 

Física 80,0 20,0 

Físico-Química 66,7 33,3 

Geologia 67,7 32,3 

Informática 97,7 2,3 

Química 88,6 11,4 

Farmácia 93,5 6,5 

Ciências da Educação 77,8 22,2 

Psicologia 69,2 30,8 

Medicina Dentária 45,5 54,5 

 
A primeira conclusão que se retira da análise destes dados é que, no momento actual, o diploma do 

ensino superior se revela cada vez menos eficaz para proteger os seus titulares das estratégias de flexibilização 
da mão-de-obra e dos fenómenos de precarização da relação salarial daí decorrentes.  

Contudo, se é verdade que nem mesmo estes diplomados, detentores de títulos académicos escassos, 
parecem escapar aos efeitos da flexibilização da relação salarial, também é verdade que existe um pequeno 
grupo que resiste ainda aos seus efeitos: eles são os que acederam directamente a um emprego sancionado por 
um contrato a termo indeterminado.  

 
 

4. Tipo de empresa e nível de remuneração 
 
Tendo em conta o portfólio de cursos da UL e as saídas profissionais que proporcionam, não é de 

estranhar que, aproximadamente, metade dos inquiridos tenha encontrado o primeiro emprego no sector público, 
quer se trate de organismos da administração pública (38,8%) quer se trate de empresas públicas (7,0%). 
Apesar da importância que o emprego no sector público assume, as empresas privadas são responsáveis pelo 
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recrutamento de uma elevada percentagem de recém diplomados. Dos 41,1% de inquiridos que obteve o 
primeiro emprego no sector privado, 18,1% exerceu a sua actividade profissional numa empresa com menos de 
10 trabalhadores, 10,8% em empresas com mais de 10 e menos de 100 trabalhadores e 12,2% em unidades 
empresariais com mais de 100 trabalhadores (Gráfico nº20).  

 
Gráfico nº20 

Distribuição dos diplomados por tipo de empresa no 1º emprego (%) 
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Quando analisamos a distribuição dos diplomados por escalões de rendimento, constatamos que 60,7% 
dos inquiridos auferiam um salário entre 100 e 200 contos. Em contrapartida, 34,6%   recebia uma remuneração 
mensal inferior a 100 contos, havendo mesmo um pequeno grupo com níveis remuneratórios inferiores a 50 
contos mensais, pese embora nem todos ocupassem um emprego a tempo inteiro66 (Gráfico nº21).  Neste 
contexto, merece particular destaque o reduzido número de diplomados cuja remuneração mensal atinge valores 
francamente superiores à média dos salários dos trabalhadores por conta de outrém (TPCO) em Portugal67. 

 

                                                           
66 Dos diplomados que auferiam um salário mensal a 50 contos, 50% tinha um emprego a tempo inteiro enquanto os restantes ocupavam um emprego a 
tempo parcial. 
67 De acordo com os dados disponíveis (cf. Quadros de Pessoal do MTS) o salário médio em Portugal era, em 1997, de 125 contos, sendo o dos Quadros 
Médios cerca de 250 contos e o dos Quadros Superiores cerca de 350 contos. 
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Gráfico nº21 
Distribuição dos diplomados por escalão de rendimento (%) 
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Estes dados permitem sustentar a hipótese que o mercado de trabalho português tende a valorizar a 

experiência profissional, atributo que os recém diplomados não possuem. A relação entre experiência 
profissional e nível de remuneração está, aliás, bem patente quando comparamos os salários auferidos pelos 
recém diplomados que durante a licenciatura partilharam a condição de estudantes e aqueles que eram 
trabalhadores-estudantes68 (Quadro nº53). Com efeito, é entre estes últimos que as percentagens de inquiridos 
que auferiam uma remuneração mensal superior a 100 contos são mais elevadas.  

 
Quadro nº53 

Rendimento no primeiro emprego por condição perante o ensino (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Entre       200-
300Ct Mais de 300Ct 

Estudante 9,0 25,6 60,7 3,6 1,0 

Trabalhador estudante 2,9 18,6 66,1 9,8 2,7 

 
Dado que estamos perante uma população que apresenta como denominador comum a posse de um 

diploma do ensino universitário, o que os resultados apresentados colocam em evidência é o diferente valor de 
troca desse mesmo diploma no mercado de trabalho. Neste caso concreto, e confirmando uma vez mais as 
teses defendidas pelas teorias da segmentação do mercado de trabalho69, a remuneração que os inquiridos 
auferem no primeiro emprego depende de um atributo específico: a experiência no mercado de trabalho. No 
entanto, o salário mensal não varia apenas em função da experiência profissional. Ele está também relacionado 
com o tipo de empresa empregadora, com o tipo de vínculo laboral, com a classificação final de licenciatura e 
com o curso frequentado70. 

                                                           
68 Existe uma relação com significado estatístico entre «condição perante o ensino» e «salário auferido no primeiro emprego» (Χ2 =.0000 para p<.05). 
69 Cf. P. Doeringer e M. Piore (1971). Internal labour markets and manpower analysis. Massachussetts: Lexington Books; Gazier, B. (1991). Ecomonie du 
travail et de l’emploi. Paris: Dalloz. 
70 As relações entre «nível de remuneração» e «tipo de empresa», «tipo de vínculo laboral», «classificação final de licenciatura» e «curso» têm 
significado estatístico. Em todos os casos  (Χ2 =.0000 para p<.05). 
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Quando analisamos o salário líquido mensal declarado pelos diplomados, segundo o tipo de empresa 
empregadora e o estatuto ocupacional, verificamos é entre os que ingressaram na vida activa como trabalhadores 
assalariados que se verificam as maiores percentagens daqueles que auferiam entre 100 e 200 contos mensais 
(Quadro nº54). Com efeito, quer se trate de empresas privadas quer de empresas públicas ou organismos da 
administração pública, a percentagem de diplomados a ganhar entre 100 e 200 contos por mês é sempre superior 
a 50%. Simultaneamente, é também neste tipo de empresas e organismos públicos que encontramos as 
percentagens mais reduzidas de diplomados a auferirem remunerações inferiores a 100 contos. 

Em contrapartida, é entre os inquiridos que exerceram a sua primeira actividade profissional por conta 
própria ou como patrões que se registam as percentagens mais elevadas daqueles que ganhavam menos de 
100 contos mensais, apesar de 20% dos que trabalhavam por conta própria como patrões auferirem mais de 200 
contos mensais. 

Da análise destes dados ressaltam dois aspectos que, em nosso entender, importa reter. O primeiro 
reside no facto de ser nas empresas públicas e nos organismos da administração que se verifica menor 
dispersão salarial. O segundo aspecto reside no facto  de serem os diplomados que ingressaram no mercado de 
trabalho como trabalhadores independentes que auferiram os salários mais reduzidos.  

 
Quadro nº54  

Nível de remuneração no primeiro emprego por tipo de empresa (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Mais de        
200Ct 

Empresa privada com menos de 10 
trabalhadores 9,4 26,3 53,2 11,1 

Empresa privada entre 10 e 100 6,9 34,3 52,9 5,9 

Empresa privada com mais de 100 
trabalhadores 4,2 27,1 65,3 3,3 

Empresa pública 2,9 13,2 82,4 1,5 

Organismo da administração pública 3,8 22,5 70,8 2,9 

Trabalhador independente 52,1 35,4 10,4 2,1 

Patrão 20,0 20,0 40,0 20,0 

 
O segundo elemento que influencia o nível de remuneração no primeiro emprego é o tipo de vínculo 

laboral (Quadro nº55). Neste caso, é entre os diplomados com contratos a termo certo, a termo indeterminado e 
entre os patrões que encontramos mais de metade dos inquiridos a auferirem de uma remuneração mensal 
superior a 100 contos. Na posição oposta, estão os diplomados a «recibos verdes» e os trabalhadores 
independentes: entre os primeiros, 52,7% recebia um salário inferior a 100 contos e entre os segundos essa 
percentagem ascendia a 87,5%. 
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Quadro nº55 
Nível de remuneração no primeiro emprego por tipo de vínculo laboral (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Mais de        
200Ct 

Contrato a termo certo 2,5 22,0 73,8 1,8 

Contrato a termo indeterminado 2,1 18,9 63,2 15,8 

Recibos verdes 15,2 37,5 40,9 6,3 

Trabalhador independente 52,1 35,4 10,4 2,1 

Patrão 20,0 20,0 40,0 20,0 

 
No entanto, são os diplomados que acederam a um emprego sancionado por um contrato a termo 

indeterminado aqueles que auferiam salários mais elevados: 63,2% ganhava entre 100 e 200 contos; 15,8% 
tinha um rendimento do trabalho superior a 200 contos. Nesta perspectiva, estes diplomados são aqueles para 
quem o processo de transição para a vida activa foi melhor sucedido: acederam directamente a um contrato a 
termo indeterminado e auferiam os salários mais elevados.  

A classificação final da licenciatura apresenta-se como uma das variáveis mais importantes para 
compreender as diferentes configurações que os processos de inserção profissional assumem. Ela está 
relacionada com a situação em que os diplomados se encontram depois de concluída a licenciatura, com o tipo 
de vínculo laboral e, como veremos em seguida, com o nível de remuneração (Quadro nº56). 

Neste caso concreto, à medida que as classificações aumentam, aumentam também as percentagens de 
diplomados que recebiam salários superiores a 100 contos mensais. Com efeito, a percentagem dos que 
ganhavam um salário superior a este montante passa de 42,7% entre os inquiridos que se licenciaram com um 
classificação de suficiente para  80,3%, entre os que concluíram o ensino superior com uma nota final igual ou 
superior a dezasseis valores (Muito Bom). 

 
Quadro nº56 

 Nível de remuneração no primeiro emprego por classificação final da licenciatura (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Mais de        
200Ct 

Suficiente 20,8 36,5 37,1 5,6 

Suficiente + 7,3 24,9 63,8 3,9 

Bom 3,3 20,4 71,3 5,0 

Muito Bom 2,0 17,8 74,3 6,0 

 
Quando analisamos a remuneração que os diplomados recebiam, segundo o curso frequentado, 

verificamos que, apesar  da elevada percentagem de inquiridos que em todos os cursos recebia um salário 
mensal cujo montante se situava entre os 100 e os 200 contos, existe uma efectiva diferenciação salarial entre 
os licenciados da UL (Quadro nº57). Um dos elementos que sustenta este argumento reside na amplitude do 
leque salarial. Com efeito, se encontramos situações em que a dispersão, salarial é consideravelmente reduzida 
- a totalidade dos diplomados concentra-se em apenas dois escalões de rendimento -, outras há que se 
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caracterizam por uma elevada dispersão com os inquiridos a distribuírem-se pelos quatro níveis de remuneração 
considerados.  

A menor dispersão salarial verifica-se entre os licenciados em Filosofia, Geografia, Geofísica, 
Engenharia da Linguagem, Física, Físico-Química e Ciências da Educação. A totalidade deste diplomados 
recebia uma remuneração que variava entre 50 e 200 contos mensais, sendo que, com excepção dos 
diplomados em Físico-Química, mais de metade dos inquiridos de cada um destes cursos ganhava um salário 
cujo valor mínimo se situava em 100 contos e o máximo em 200 contos mensais. Em contrapartida, é entre os 
diplomados em História, Matemáticas, Direito, Estatística, Farmácia e Psicologia que a dispersão salarial é 
maior. As remunerações destes diplomados oscilavam entre valores inferiores a 50 contos mensais e superiores 
a 200 contos. 

 
Quadro nº57 

Nível de Remuneração no 1º Emprego (%) 
 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Mais de       
200Ct 

Filosofia 0,0 20,0 80,0 0,0 

Geografia 0,0 25,9 74,9 0,0 

História 3,6 35,7 53,6 7,1 

Línguas e Literaturas 7,7 26,2 66,2 0,0 

Matemáticas 4,8 23,8 69,0 2,4 

Escultura e Pintura 7,1 57,1 35,7 0,0 

Design 6,5 54,8 38,7 0,0 

Direito 26,1 38,9 29,9 5,2 

Medicina 2,0 9,8 88,2 0,0 

Biologia 7,8 25,6 66,7 0,0 

Bioquímica 0,0 18,8 75,0 6,3 

Geofísica 0,0 25,0 75,0 0,0 

Eng. da Linguagem  0,0 14,3 85,7 0,0 

Estatística 3,1 12,5 81,3 3,1 

Física 0,0 40,0 60,0 0,0 

Físico-Química 0,0 66,7 33,3 0,0 

Geologia 0,0 35,5 61,3 3,2 

Informática 0,0 9,3 86,0 4,7 

Química 2,8 13,9 83,3 0,0 

Farmácia 0,8 9,6 74,4 15,2 

Ciências da Educação 0,0 33,3 66,7 0,0 

Psicologia 15,4 24,6 56,9 3,1 

Medicina Dentária 0,0 10,0 40,0 50,0 

 
No entanto, se o indicador «dispersão salarial» nos permite confirmar a existência de fortes assimetrias 

na remuneração do trabalho entre os diplomados da UL, reforçando uma vez mais a ideia que os diplomas do 
ensino superior não têm todos o mesmo valor de troca no mercado de trabalho e que, neste caso concreto, esse 
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valor varia em função do curso, uma análise mais detalhada da distribuição dos diplomados pelos escalões de 
rendimento permite-nos identificar os diplomas que deram acesso aos empregos melhor e pior remunerados.  

É entre os licenciados em Informática (90,7%), Farmácia (89,6%) e Medicina Dentária (90%) que 
encontramos a quase totalidade dos inquiridos a auferir  rendimentos mensais superiores a 100 contos. Se a 
estes dados acrescentarmos o facto de que 50% dos diplomados em Medicina Dentária recebiam um salário 
superior a 200 contos, somos levados a concluir que estes últimos são, sem dúvida, aqueles para quem a taxa 
de retorno do investimento escolar é mais elevada.  
 
 
5. Curso e profissão: uma relação quase perfeita 

 
A adequação entre a formação recebida e o exercício profissional é uma outra dimensão do processo 

de inserção profissional.  Nesta perspectiva, uma integração «bem sucedida» na vida activa passa não só pela 
obtenção de um emprego mas também pelo facto de este proporcionar o exercício de uma profissão 
correspondente à formação de base.  

No que respeita a esta dimensão dos processos de inserção profissional, a maioria dos inquiridos 
afirma ter tido, aquando do primeiro emprego, uma ocupação relacionada com o curso (73%) ou numa área de 
actividade próxima deste (18%) (Gráfico nº22). Por contraste, num contexto onde se verifica uma adequação 
generalizada entre o curso e a área profissional a que o primeiro emprego permitiu aceder,  ganham particular 
relevância os 9% de diplomados que afirmam ter tido uma ocupação profissional numa área de actividade 
totalmente diferente daquela em que obtiveram o seu diploma. À luz do critério anteriormente enunciado,  estes 
são os protagonistas de um processo de inserção qualitativamente “mal sucedido”. 

Por outro lado, a forma como os inquiridos percepcionam a relação entre o curso e a primeira ocupação 
profissional varia consoante o curso que frequentaram e a classificação final da licenciatura71. 

 
Gráfico nº22 

Relação entre a ocupação profissional e o curso (%) 

 

73%

18%

9%

Ocupação relacionada Ocup. numa área próxima 
Ocup. numa área diferente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71 Existe uma relação com significado estatístico entre as variáveis «relação entre ocupação profissional e o curso» e o curso em que se 
diplomaram e a classificação final da licenciatura. No primeiro caso, Χ2 =.0000 para p<.005, no segundo (Χ2 =.0001 para p<.05). 
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A classificação final de conclusão da licenciatura apresenta-se, uma vez mais, como um elemento 
estruturante e diferenciador dos processos de transição para a vida activa. Assim, quanto mais elevada é a 
classificação, maior é a percentagem de inquiridos que afirma ter havido uma adequação entre a primeira 
ocupação profissional e o curso que frequentaram e menor a daqueles que consideram ter essa ocupação sido 
exercida numa área de actividade totalmente diferente da do curso (Quadro nº58). 

 
Quadro nº58 

Relação entre actividade profissional e curso por classificação final (%) 

 

 Ocupação directa/ 
relacionada 

Ocupação numa área 
próxima 

Ocupação numa área 
total/ diferente 

Suficiente 68,3 14,9 16,8 

Suficiente + 72,8 19,8 7,4 

Bom 73,8 20,2 6,0 

Muito Bom 83,0 14,0 3,0 

 
Com efeito, a percentagem de inquiridos que opta pela modalidade de resposta «ocupação profissional 

directamente relacionada com o curso» passa de 68,3% entre os que concluíram a licenciatura com Suficiente 
para 83% entre os que a terminaram com Muito Bom. Simultaneamente, a percentagem daqueles que 
consideram ter tido uma ocupação profissional numa área de actividade totalmente diferente do curso passa de 
16,8% entre os primeiros para 3% entre os segundos. Neste sentido, são os diplomados com as classificações 
mais elevadas aqueles que mais facilmente acederam a um emprego que lhes possibilitou o exercício de uma 
profissão directamente relacionada com a sua área de formação. 

O curso em que os diplomados se licenciaram é a segunda variável que nos permite compreender a 
relação entre a primeira ocupação profissional e a área de formação. Quando analisamos a distribuição dos 
inquiridos pelas três modalidades de resposta, verificamos que, se existem cursos nos quais nenhum diplomado 
afirma ter exercido uma actividade profissional numa área totalmente diferente da formação obtida, outros cursos 
há onde a percentagem daqueles que escolhem esta modalidade de resposta atinge valores consideravelmente 
elevados (Quadro nº59).  

No primeiro caso, encontramos os licenciados em Medicina, Geofísica, Engenharia da Linguagem,  
Física, Físico-Química, Farmácia e Medicina Dentária. Todavia, os diplomados em Medicina, Farmácia e 
Medicina Dentária distinguem-se dos seus colegas por serem aqueles que, em maior número, obtiveram um 
primeiro emprego que lhes permitiu exercer uma actividade profissional directamente relacionada com o curso 
em que se licenciaram. Com efeito, a percentagem de inquiridos que opta pela modalidade de resposta «era 
uma ocupação directamente relacionada com o curso» situa-se em 90% entre os licenciados em Medicina 
Dentária, sobe para 92,8% entre os diplomados em Farmácia e atinge 100% entre os que concluíram o curso de 
Medicina. 

A este grupo contrapõe-se um outro constituído pelos os restantes cursos da UL. Em todos eles 
encontramos licenciados que exerceram uma profissão numa área de actividade totalmente diferente do curso 
que frequentaram. No entanto, é entre os diplomados em História (39,3% ) e de Escultura e Pintura (21,4%) que 
encontramos as percentagens mais elevadas de inquiridos que admitem ter tido, no primeiro emprego, uma 
ocupação numa área de actividade totalmente diferente da sua formação de base. 
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Quadro nº59 
Relação entre actividade profissional e curso por classificação final (%) 

 

 Ocupação directa/ 
relacionada 

Ocupação numa área 
próxima 

Ocupação numa área 
total/ diferente 

Filosofia 66,7 20,0 13,3 

Geografia 77,8 18,5 3,7 

História 42,9 17,9 39,3 

Línguas e Literaturas 67,7 16,9 15,4 

Matemáticas 81,0 9,5 9,5 

Escultura e Pintura 35,7 42,9 21,4 

Design 60,0 30,0 10,0 

Direito 76,1 10,4 13,5 

Medicina 100,0 0,0 0,0 

Biologia 64,1 28,3 7,6 

Bioquímica 56,3 37,5 6,3 

Geofísica 75,0 25,0 0,0 

Eng. da Linguagem  85,7 14,3 0,0 

Estatística 37,5 59,4 3,1 

Física 60,0 40,0 0,0 

Físico-Química 66,7 33,3 0,0 

Geologia 48,4 38,7 12,9 

Informática 81,8 15,9 2,3 

Química 61,1 27,8 11,1 

Farmácia 92,8 7,2 0,0 

Ciências da Educação 66,7 22,2 11,1 

Psicologia 70,8 23,1 6,2 

Medicina Dentária 90,0 10,0 0,0 

 
Esta dimensão de análise do processo de inserção, assente na forma como os diplomados 

percepcionam a relação entre a formação recebida e a primeira profissão exercida, pode ser completada com 
uma outra onde a profissão exercida no primeiro emprego é analisada a partir do curso frequentado (Quadro 
nº60). Os resultados da distribuição dos licenciados pelas profissões que exerceram no primeiro emprego vão ao 
encontro das opiniões por eles expressas, confirmando a existência de uma adequação entre formação recebida 
e profissão exercida generalizada. No entanto, uma análise mais detalhada permite-nos identificar algumas 
configurações que conferem especificidade a essa relação. A partir de dois critérios distintos - existência de uma 
adequação entre formação obtida e profissão exercida e grau de difusão dessa adequação entre os diplomados 
em cada um dos cursos – é possível identificar três tipos distintos de relação.  

O primeiro tipo, que designámos por «adequação perfeita e concentrada», ocorre quando se verifica 
uma relação adequada entre o curso frequentado e a profissão exercida e quando existe uma percentagem 
significativa de diplomados a exercerem a sua actividade profissional num número reduzido de profissões. Em 
termos empíricos, ela está presente quando mais de dois terços dos diplomados  de cada um dos cursos se 
encontram concentrados em apenas uma profissão relacionada com a formação adquirida. É este tipo de 
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relação que encontramos entre os diplomados em  Filosofia, Geografia, Matemáticas, Medicina, Bioquímica, 
Geofísica, Farmácia e Medicina Dentária. No entanto, é entre os licenciados em Medicina, Medicina Dentária e 
Geofísica que esta relação adquire uma maior expressão, com todos os diplomados dos dois primeiros cursos a 
exercerem a sua primeira ocupação profissional como médicos e os terceiros como técnicos de investigação 
física e química.  

Ao segundo tipo de relação, chamámos «adequação perfeita e segmentada». Tal como no  tipo 
anterior, também neste caso  existe uma relação adequada entre a profissão e a formação. Contudo, ele 
distingue-se do primeiro por essa relação se estender a um leque mais diversificado de profissões. 
Empiricamente, consideramos que ela está presente quando mais de 50% dos licenciados de cada curso se 
concentra, no máximo, em duas profissões  distintas mas relacionadas com a respectiva formação de base. Este 
tipo de relação, onde impera uma «adequação perfeita mas segmentada», é o que está mais difundido entre a 
população inquirida, encontrando-se presente entre os diplomados em Direito, Design, Línguas e Literaturas, 
Pintura e Escultura, Biologia, Engenharia da Linguagem, Estatística, Físico-Química, Física, Geologia, 
Informática, Química e Psicologia. 

O terceiro e último tipo que designámos por «adequação imperfeita» caracteriza-se pela quase 
inexistência de uma relação adequada entre o curso e a profissão exercida. Trata-se de um tipo de relação que 
tem uma expressão residual entre os inquiridos e que encontramos apenas entre os licenciados em História. 
Com efeito, estes diplomados distribuem-se por um vasto número de profissões, muitas delas sem qualquer 
relação com a área de formação em que se diplomaram.  
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Quadro nº60 
Profissão do 1º Emprego (%) 

 
 
 

QS Adm. 
Publica 

Dir. Emp. 

Espec. 
Cf./mat. 

/eng. 
Esp. 

C. Vida 
Informá- 

ticos Médicos 
Prof. Ens. 

Sup.2º,3ºC, 
Secundário 

Advo- 
gados 

Esp. 
Ciência 
Saúde 

Escultor 
Pintores 

T. Adm. 
Pública 

Outros 
Esp. 

Cient./int. 

Téc. 
Saúde/ 

Vida 
Ed./prof. 

1º C 
Téc. Inv. 

Fís./Quím. 
Progra- 

madores 
Téc. 

Adm./ 
Gestão 

Outros 
T.N. 

Interm. 
Pessoal 

Adm. 
Pessoal 
Serviços 

Operá- 
rios 

Filosofia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 0,0 

Geografia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 3,7 0,0 0,0 

História 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 30,4 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 8,7 4,3 13,0 4,3 

Línguas e Literaturas 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 70,9 0,0 11,3 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 1,6 1,6 6,4 0,0 0,0 

Matemática 2,6 0,0 0,0 5,1 0,0 76,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 5,1 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 

Escultura ePintura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 7,1 7,1 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 

Design 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 4,9 3,2 0,0 

Direito 1,9 0,0 0,0 0,5 0,0 2,4 72,5 0,0 1,4 1,9 1,9 0,0 1,0 0,0 0,0 7,2 1,9 7,2 0,0 0,0 

Medicina 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Biologia 1,3 0,0 25,6 0,0 0,0 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 6,4 1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 5,1 0,0 

Bioquímica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,6 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 

Geofísica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eng. da Linguagem 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 50,0 7,1 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 

Estatística 6,8 6,9 0,0 6,9 0,0 23,8 0,0 3,4 0,0 3,4 3,4 0,0 0,0 6,9 17,2 7,2 6,9 6,9 0,0 0,0 

Física 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Físico-Química 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geologia 0,0 37,9 0,0 0,0 0,0 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 0,0 

Informática 10,5 0,0 0,0 63,3 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 

Química 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 4,0 20,0 4,0 0,0 0,0 

Farmácia 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,8 0,0 0,8 0,8 5,9 0,8 4,2 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 

Ciências da Educação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Psicologia 6,3 0,0 59,4 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 3,1 7,8 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 4,7 1,6 0,0 

Medicina Dentária 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 2,7 2,0 2,2 3,2 17,0 23,2 16,9 6,0 2,8 1,5 1,5 1,5 1,8 5,6 1,8 2,9 2,6 0,9 1,1 0,1 

 



 
No entanto, apesar de a grande maioria dos diplomados ter encontrado um emprego que lhe permitiu 

exercer a profissão para que foi formada, não podemos deixar de referir aqueles outros cuja inserção na vida 
activa se fez por via do exercício de uma profissão para a qual estavam sobrequalificados.  

A sobrequalificação72 é um fenómeno relativamente recente e  resulta do efeito conjugado de três 
ordens distintas de factores: a massificação dos sistemas educativos; a incapacidade do tecido económico em 
acompanhar o ritmo da produção de qualificações académicas e as estratégias dos actores que, não querendo 
ou não podendo esperar por um emprego compatível com a sua área de formação, optam por escapar a uma 
situação de desemprego, aceitando exercer profissões para as quais possuem «excesso» de habilitações 
escolares.  

Tendo em conta o que acabámos de referir, facilmente se compreende que o fenómeno da 
sobrequalificação atinja, sobretudo, os portadores de diplomas académicos de nível superior que se vêem 
obrigados a exercer profissões que não exigem a mobilização dos saberes que o diploma sanciona. No caso 
concreto deste estudo, consideramos estar perante uma situação de sobrequalificação quando os inquiridos 
exercem profissões de técnicos de nível intermédio, trabalhadores administrativos ou dos serviços e operários73. 
Ora, alguns diplomados da UL não parecem conseguir escapar a esta tendência (Quadro nº60). Com efeito, 
apesar de 2,7% dos inquiridos  ter tido uma ocupação profissional como «quadro superior da administração 
pública, dirigente ou quadro superior de empresas», de 77,8% ter sido «especialista das profissões intelectuais e 
científicas», 17,4% exerceu uma profissão de técnico profissional de nível intermédio e 2,1% acedeu a um 
emprego onde exerceu uma profissão com níveis de complexidade bastante reduzidos e para a qual estava 
sobrequalificado. Dito de uma outra forma, para 19,5% dos diplomados, o primeiro emprego a que acederam 
conduziu a uma situação de sobrequalificação, que, nalguns casos, foi superada à medida que aumentou o 
tempo de permanência no mercado de trabalho74.  

Num contexto em que o fenómeno da sobrequalificação atinge, em percentagens variáveis, os 
diplomados em praticamente todos os cursos da UL, é de registar o facto dos licenciados em Medicina e 
Medicina Dentária serem os únicos onde nenhum inquirido exerceu, no primeiro emprego, uma profissão para a 
qual possuía «excesso» de qualificações académicas. 

Os resultados a que chegamos permitem-nos retirar algumas conclusões. A primeira dessas conclusões é 
que existem cursos na UL que, por formarem para profissões regulamentadas, asseguram per si o acesso imediato 
ao campo profissional e cujos exemplos paradigmáticos são Medicina, Medicina Dentária e Farmácia. A segunda 
conclusão que nos parece importante reter é a de que, praticamente todos os cursos permitem  aos seus 
licenciados o exercício da profissão docente e que esta parece ser uma opção que uma percentagem significativa 
de diplomados não rejeita (25,9%).  

                                                           
72 Sobre o fenómeno da sobrequalificação, Cf. J. Oxenham (1998). «What do employers want from education?». In J. Langlo e K. Lillis (eds). 
Vocationalizing education: an international perspective. Oxford: Pergamon Press; B. Brown e H. Lander (1992). Education for economic survival from 
fordism to post-fordism? London: Routledge. 
73 Apenas excluímos deste grupo os licenciados que exerciam a profissão de professores do 1ºciclo uma vez que o diploma universitário é actualmente a 
condição necessária para o ingresso na profissão. 
74 Como veremos no próximo capítulo, 17, 5% dos diplomados estiveram envolvidos em processos de mobilidade socioprofissional ascendente. 
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CAPÍTULO V 
 
Trajectórias de inserção 

 
 
O conceito de trajectória tem vindo a adquirir  uma centralidade crescente na análise dos processos de 

inserção profissional. Frequentemente utilizado como sinónimo de carreira profissional,  recorre-se a este 
conceito para dar conta das alterações que ocorrem ao longo do percurso profissional de um mesmo indivíduo75. 
Nesta perspectiva, analisar a trajectória profissional mais não é do que identificar as configurações específicas 
que a mobilidade profissional intra-geracional assume. A multiplicidade de formas de que este tipo de mobilidade 
se reveste confere-lhe um carácter pluridimensional. A pluridimensionalidade deste conceito está directamente 
relacionada com a complexidade dos percursos profissionais, patente na frequência crescente das mudanças de 
emprego, de funções, de sectores de actividade e de profissão. Cada uma destas mudanças dá origem a formas 
específicas de mobilidade: mobilidade de emprego, mobilidade funcional, mobilidade sectorial e mobilidade 
socioprofissional76. 

As dificuldades com que um número crescente de jovens se debate na transição para a vida activa 
contribui para a utilização cada vez mais frequente do conceito de trajectória, no quadro da análise da  inserção 
profissional dos jovens77. O acesso directo a um contrato a termo indeterminado que durante décadas  
caracterizou a transição para a vida profissional da maior parte dos recém licenciados é, como vimos no capítulo 
anterior, cada vez menos frequente mesmo entre os detentores de títulos escolares raros.  

A proliferação das formas atípicas de emprego, resultante da flexibilização das relações laborais, é um 
dos fenómenos que está na origem da complexidade dos processos de inserção de todos quantos se 
apresentam pela primeira vez no mercado de trabalho. A análise das trajectórias de inserção profissional dos 
diplomados da UL que apresentamos neste ponto contempla duas formas específicas de mobilidade: a 
mobilidade de emprego  e a mobilidade socioprofissional. 

 
 

1. Mobilidade de emprego 
 
Mais de metade dos diplomados (59,5%) que estão envolvidos no processo de transição para a vida 

activa, mantém o mesmo emprego desde que concluiu a licenciatura, enquanto 40,5% já teve dois ou mais 
empregos. Estamos, assim, perante uma população que se distingue pelo tipo de trajectória de inserção em se 
encontra envolvida: de um lado, temos todos aqueles que, até Maio de 1999, nunca mudaram de empresa; do 
outro os que, voluntária ou involuntariamente, já trabalharam para várias entidades patronais (Gráfico nº23). 

  

                                                           
75 Cf,  A.J. Almeida, N. Alves, M. A. Marques (2000). Carreiras profissionais: novos caminhos para as relações de trabalho. In Actas do IV Congresso 
Português de Sociologia (no prelo). 
76 Sobre a temática das trajectória e da mobilidade profissionais, Cf, entre outros, C. Coutrot, C. Dubar (org.) (1992). Cheminements professionnels et 
mobilités sociales. Paris: La Documentation Française.  
77 Cf, entre outros, F. Pottier (1992). «Formes et logiques de mobilité des jeunes à travers l’Observatoire des entrées dans la vie active (EVA)». In C. 
Coutrot, C. Dubar (org.). Cheminements professionnels et mobilités sociales: Paris, La Documentation Française; J-F Guillaume e H Nandrim (2000). «Les 
trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes belges francophones». In G. Bajot, F. Digniffe, J-M Jaspard e Q. Brauwere(eds). Jeunesse et sociéte. La 
socialisation des jeunes dans un monde en mutation. Bruxelas: De Boeck Université. 
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Gráfico nº23 

Número de empregos após a licenciatura (%) 
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Como seria de esperar, a frequência com que os diplomados da UL mudaram de emprego não se 

distribui de uma forma homogénea por todos os inquiridos. O número de empregos após a licenciatura varia em 
função do ano de conclusão da licenciatura e do curso frequentado78.  

 
Quadro nº61 

Número de empregos por ano de conclusão da licenciatura (%) 

 

 1 emprego 2 empregos 3 empregos 4 ou mais 
empregos 

1994 50,4 24,8 12,4 12,4 

1995 50,5 31,5 14,0 4,0 

1996 55,5 30,7 8,7 5,0 

1997 66,7 23,5 7,5 2,4 

1998 73,7 22,4 2,6 1,3 

 
No que respeita ao ano de conclusão da licenciatura, o número de empregos aumenta à medida que 

aumenta o tempo de permanência no mercado de trabalho. Com efeito, é entre os diplomados em 1994 que 
encontramos, simultaneamente, a menor percentagem daqueles que, em Maio de 1999, afirmavam ter tido 
apenas um emprego (50,4%) e a maior percentagem dos que diziam ter já passado por quatro ou mais (12,4%). 
Na situação oposta, estão os licenciados mais recentes. Dos inquiridos que concluíram a licenciatura em 
1997/98, cerca de três quartos (73,7%) tinham tido apenas um emprego, enquanto que a percentagem dos que 
mudaram de entidade patronal quatro ou mais vezes se situa em 1,3%.  

Não podemos, todavia, deixar de realçar a elevada percentagem daqueles que, tendo concluído a 
licenciatura no ano lectivo 1998, tinham já tido dois empregos. Tratando-se de uma população cuja inserção na 
vida activa ocorreu há menos de um ano,  os 26,3% de diplomados que tinham já passado por duas ou mais 

                                                           
78 Existe uma relação com significado estatístico entre «número de empregos após a licenciatura» e as duas variáveis referidas. No caso do ano de 
conclusão da licenciatura,  X2=.0000 para p<.05, no caso do curso frequentado, X2=.0031 para p<.05. 
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empresas distintas no momento da inquirição apontam para a hipótese de podermos estar perante processos de 
inserção profissional que se estruturam na base de uma elevada rotatividade de emprego. 

Em todos os cursos, encontramos diplomados envolvidos em processos de mobilidade de emprego.  
Todavia, o número de inquiridos que neles participaram varia significativamente em função do curso frequentado 
(Quadro nº62). Com efeito, é entre os licenciados em História (40,3%), Psicologia (55,1%), Design (52,2%) e 
Farmácia (60,5%) que encontramos as maiores percentagens de inquiridos  que afirmam ter tido, até ao 
momento da inquirição, dois ou mais empregos. A este grupo de cursos, que se caracteriza por mais de metade 
dos licenciados estar envolvida em processos de mobilidade, contrapõe-se um outro que integra os cursos onde 
mais de três quartos dos diplomados ocuparam apenas um emprego: Geografia (82,4%), Físico-Química 
(77,8%), Matemáticas (78,7%), Química (80,3%), Ciências da Educação (90,0%) e Medicina Dentária (92,3%). 
Entre um e outro grupo, encontramos um terceiro, constituído pelos restantes cursos e que apresentam como 
principal atributo terem entre 50% e 75% de diplomados que nunca mudaram de emprego. 

 
Quadro nº62 

Número de Empregos por curso (%) 

 

 1 emprego 2 empregos 3 ou mais 
empregos 

Filosofia 71,4 21,4 7,1 

Geografia 76,9 11,5 11,6 

História 53,6 25,0 21,4 

Línguas e Literaturas 61,5 25,0 18,5 

Matemáticas 74,4 17,9 7,7 

Escultura e Pintura 64,3 14,3 21,4 

Design 51,6 38,7 8,7 

Direito 65,3 23,6 12,1 

Medicina 68,6 29,4 2,0 

Biologia 58,7 28,3 13,0 

Bioquímica 56,3 25,0 19,7 

Geofísica 75,0 25,0 0,0 

Eng. da Linguagem 57,1 21,4 21,5 

Estatística 78,1 18,8 3,1 

Física 60,0 20,0 20,0 

Físico-Química 66,7 33,3 0,0 

Geologia 61,3 25,8 12,9 

Informática 53,5 30,2 16,3 

Química 66,7 33,3 0,0 

Farmácia 37,6 36,8 25,6 

Ciências da Educação 100,0 0,0 0,0 

Psicologia 41,5 38,5 20,0 

Medicina Dentária 90,0 10,0 0,0 
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Com base nestes dados, é-nos possível avançar com um primeiro esboço de tipificação das trajectórias 
de inserção destes diplomados, a partir do tipo de mobilidade em que se encontram envolvidos. Nesta 
perspectiva temos, por um lado, um conjunto de licenciados que participa em trajectórias de inserção estável 
construídas na base da fidelização à entidade patronal, por outro, os que são protagonistas de trajectórias 
caracterizadas pela rotatividade de emprego. 

A este último tipo de trajectória estão associadas duas lógicas de acção distintas: uma que resulta de 
estratégias individuais voluntárias, outra que é o resultado de factores que escapam à vontade dos licenciados. 
No primeiro caso, estamos perante uma mobilidade  voluntária. A mudança de emprego ocorre quer por mútuo 
acordo com a entidade patronal (rescisão por mútuo acordo) quer na sequência de uma decisão deliberada por 
parte dos diplomados (demissão). No segundo caso, trata-se de uma mobilidade involuntária que ocorre à 
revelia da vontade dos inquiridos e que tem origem em factores que lhes são externos como, por exemplo,  o 
despedimento, a falência da empresa ou a não renovação do contrato de trabalho. 

 
Gráfico nº24 

Razões para a mudança do 1º e do 2º emprego (%) 
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O tipo de mobilidade que predomina entre os diplomados da UL é, indiscutivelmente, a mobilidade 

involuntária (Gráfico nº24). Com efeito, o abandono quer do primeiro emprego quer do segundo, deveu-se a 
razões às quais a grande maioria dos inquiridos foi alheia: despedimento, falência da empresa, caducidade do 
contrato de trabalho temporário e doença ou incapacidade para trabalhar. Este conjunto de razões congrega a 
quase totalidade das respostas, quer se trate do primeiro emprego quer do segundo. Residual é, sem dúvida, a 
mobilidade voluntária. De entre as modalidades de resposta destinadas a aferir a intensidade deste tipo de 
mobilidade entre os inquiridos - «rescisão por mútuo acordo», «demissão», «trabalho inadequado à formação», 
«salários muito baixos», «falta de perspectivas de carreira» - a rescisão do contrato por mútuo acordo  é a única 
razão que uma reduzida percentagem de diplomados avança para justificar a mudança de  emprego. 
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Gráfico nº25 
Situação após a mudança de emprego (%) 
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Independentemente das razões que estiveram na origem destas mudanças, elas tiveram implicações 

distintas nas trajectórias destes diplomados: 39% obteve imediatamente um novo emprego e 55% ficou 
desempregado. No entanto, uma vez que este último valor é calculado sobre o número de inquiridos que mudou 
de emprego e não sobre a totalidade dos diplomados que depois de concluída a licenciatura deu início à 
transição para a vida activa, quando calculamos a taxa de desemprego de mobilidade, esta apresenta um valor 
mais baixo (36,9%) 

 
 

2. Desemprego de mobilidade  
 

Existe entre os inquiridos um grupo de licenciados que, ao longo da sua ainda curta carreira  
profissional, já viveu uma situação de desemprego que designamos de desemprego de mobilidade. Esta 
designação permite-nos estabelecer uma distinção entre dois tipos distintos de desemprego que configuram 
situações qualitativamente diferentes: o desemprego de inserção, que se reporta ao período que medeia entre a 
conclusão da licenciatura e a obtenção de primeiro emprego e o desemprego de mobilidade que ocorre em pleno 
processo de inserção profissional,  quando os diplomados já adquiriam o estatuto de activos empregados.  

 
Gráfico nº26 

Situação face ao desemprego de mobilidade (%) 
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Entre os diplomados que, após a conclusão da licenciatura, iniciaram a transição para a vida activa, 
36,9% viveu uma situação de desemprego de mobilidade79 (Gráfico nº26). A percentagem de inquiridos que 
esteve desempregado após um período de actividade é, contudo, inferior à daqueles que iniciaram a sua 
inserção profissional como activos desempregados. Neste caso, e como vimos anteriormente, metade dos 
inquiridos viveu, durante um período temporal mais ou menos longo, um desemprego de inserção.  

Uma das características do desemprego de mobilidade reside na forma como incide, selectivamente, 
sobre os diplomados em função do curso em que obtiveram a licenciatura80 (Quadro nº63). De facto, embora 
este tipo de desemprego atinja licenciados de todos os cursos, com excepção dos diplomados em Ciências da 
Educação, ele não se distribui de uma forma homogénea pela população inquirida. Os diplomados em Geografia 
(77,8%), Medicina Dentária (91%) e Ciências da Educação (100%)  são aqueles que apresentam menor 
vulnerabilidade a este tipo de  desemprego: desde que estão inseridos no mercado de trabalho, mais de três 
quartos nunca estiveram desempregados. A situação dos seus colegas de História, Línguas e Literaturas, 
Escultura e Pintura, Design e Física assume contornos consideravelmente distintos. É entre estes últimos que o 
carácter recorrente do desemprego se faz sentir com maior intensidade: cerca de um em cada quatro licenciados 
já esteve desempregado pelo menos duas vezes ao longo do seu percurso profissional.  

 
Quadro nº63 

Situação face ao desemprego de mobilidade por curso (%) 

 

 Nunca esteve 
Desempregado 

Esteve uma vez 
desempregado 

Esteve 2 ou mais 
vezes desempregado 

Filosofia 73,3 6,7 20,0 
Geografia 77,8 14,8 7,4 
História 57,2 10,7 32,1 
Línguas e Literaturas 59,4 15,6 25,0 
Matemáticas 60,5 37,2 2,3 
Escultura e Pintura 64,6 7,1 28,5 
Design 48,8 16,8 34,4 
Direito 65,6 23,1 11,3 
Medicina 59,8 30,2 0,0 
Biologia 59,8 22,8 17,4 
Bioquímica 62,5 25,0 12,5 
Geofísica 75,0 25,0 0,0 
Eng. da Linguagem 50,0 50,0 0,0 
Estatística 78,1 18,8 3,1 
Física 50,0 25,0 25,0 
Físico-Química 66,7 33,3 0,0 
Geologia 61,3 22,6 16,1 
Informática 52,3 43,2 4,5 
Química 61,1 22,9 16,0 
Farmácia 36,3 50,0 13,7 
Ciências da Educação 100,0 0,0 0,0 
Psicologia 41,6 36,9 21,5 
Medicina Dentária 91,0 9,0 0,0 

 

                                                           
79 A taxa de desemprego de mobilidade é obtida a partir da seguinte fórmula: nº de inquiridos que ficou desempregado  quando mudou de entidade 
empregadora / total de activos x 100. 
80 A relação entre a situação face ao desemprego de mobilidade e o curso tem significado estatístico (X2=.0000 para p<.05). 
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Contudo, o desemprego de mobilidade é, predominantemente, um desemprego de curta duração. Em 
média, os diplomados que já estiveram desempregados permaneceram nessa situação durante 5,8 meses 
(desvio-padrão=5,2268). Apesar de não existir um diferença significativa entre o período de desemprego e o 
curso81, são os diplomados em Bioquímica que mais tempo permaneceram privados de emprego (13 meses). 
Em contrapartida, são os seus colegas de Matemáticas aqueles que estiveram menos tempo desempregados 
(0,2 meses) (Quadro n64).  

 
Quadro nº64 

Tempo médio de desemprego por curso (meses)  

 

 
 

Tempo 
Médio 

 
Desvio-
padrão 

Filosofia 9,7 6,3443 

Geografia 7,0 8,4853 

História 6,4 2,9627 

Línguas e Literaturas 6, 3 5,2276 

Matemáticas 0,2 0,5000 

Escultura e Pintura 4,8 1,2583 

Design 6,7 8,0634 

Direito 6,7 4,3321 

Medicina Nr  __         

Biologia 6,1 3,5750 

Bioquímica 13,0 2,8284 

Geofísica Nr __ 

Eng. da Linguagem 2 1,3897 

Estatística 5 2,5601 

Física Nr __ 

Físico-Química 2,8 1,6432 

Geologia 1,5 0,7071 

Informática 8,8 10,2429 

Química 2,8 2,0382 

Farmácia 7,9 6,5506 

Ciências da Educação 0,0 __ 

Psicologia 7,9 3,7843 

Medicina Dentária Nr __ 

Total 5,8 5,2268 

  
Quando desempregados, a grande maioria dos inquiridos não recebeu subsídio de desemprego. Com 

efeito, apenas 8,9% de licenciados  afirma ter beneficiado desta prestação social (Gráfico nº27). Esta situação 
retrata, na prática, as condições paradoxais em que ocorre a inserção profissional de alguns destes diplomados: 
detentores de títulos académicos raros, eles encontram-se, ainda que temporariamente, ao mesmo tempo, 
impedidos de exercer uma actividade profissional e privados de qualquer fonte de rendimento.  

                                                           
81 Note-se que dos 429 inquiridos que já estiveram desempregados, apenas 138 indicaram o número de meses que passaram nessa situação. 
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Gráfico nº27 

Acesso ao subsídio de desemprego (%) 
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Em síntese, uma percentagem importante de diplomados da UL está envolvida em trajectórias de 

inserção profissional caracterizadas por uma ou mais mudanças de emprego, as quais, nalguns casos, foram 
acompanhadas por alterações na condição perante o trabalho: de activos empregados passaram a activos 
desempregados até obterem um novo emprego.  

 
 

3. Nível de remuneração  
 
Independentemente do tipo de trajectória de inserção profissional em que os diplomados da UL 

participam, verifica-se uma considerável melhoria do nível de remuneração auferido entre o primeiro e o último 
emprego (Gráfico nº28). De facto, embora a percentagem de diplomados com salários mensais entre os 100 e 
os 200 contos se mantenha praticamente inalterável entre o primeiro emprego e o último, a percentagem 
daqueles que no início da carreira profissional recebiam uma remuneração inferior a 100 contos mensais diminui 
substancialmente, enquanto que a dos que se situam nos escalões mais elevados de rendimento aumenta.  

 
Gráfico nº28 

Nível de remuneração no primeiro e no último emprego (%) 
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Apesar de a grande maioria dos diplomados auferir remunerações mensais que se situam ainda abaixo 
da média dos salários dos quadros médios e superiores, a melhoria que se verifica no estatuto remuneratório de 
alguns deles está de acordo com os dados estatísticos disponíveis os quais reflectem a existência de uma 
relação entre os níveis de antiguidade e, em consequência,  da experiência profissional, por um lado, e a 
remuneração82, por outro. Esta relação está aliás bem patente nos diplomados da UL (Quadro nº65).  

 
Quadro nº65 

Remuneração em Maio de 1999 por ano de conclusão da licenciatura (%) 

 

 Menos de 100 
contos 

Entre 100 – 200 
contos 

Entre 200 - 300 
contos 

Entre 300 – 400 
contos 

Mais de 400 
contos 

1994 5,2 59,0 26,9 5,2 8,9 

1995 9,2 58,2 24,5 8,2 8,2 

1996 7,0 60,7 24,3 8,0 8,0 

1997 13,6 69,5 13,6 3,2 3,2 

1998 19,1 67,2 12,2 1,5 0,0 

 
Se utilizarmos o ano de conclusão da licenciatura como um indicador indirecto da experiência 

profissional, verificamos que esta variável e a que mede a remuneração líquida mensal em Maio de 1999, estão 
associadas83. A percentagem de diplomados que auferem salários superiores a 300 contos aumenta à medida 
que cresce a experiência profissional: 35,8% dos licenciados em 1994 recebem uma remuneração superior a 
300 contos, contra, apenas, 13,7% dos que concluíram o curso do ensino superior em 1998. 

Contudo, ao contrário do que se verifica para a generalidade dos TPCO em que a antiguidade na 
empresa é valorizada em termos salariais84, entre os diplomados da UL são os que já tiveram um maior número 
de empregos os que melhor ganham85: entre os inquiridos que tiveram apenas um emprego, a percentagem dos 
que recebem um salário superior a 400 contos é de 4,1%; entre os que já tiveram a quatro ou mais empregos, a 
percentagem daqueles que dispõem de rendimentos do trabalho iguais a esse montante é igual a 10,3%. 

 
Quadro nº66 

Nível de remuneração em Maio de 1999 por nº de empregos (%) 

 

 Menos de 100 
contos 

Entre 100 – 200 
contos 

Entre 200 – 300 
contos 

Entre 300 – 400 
contos 

Mais de 400 
contos Total 

Um emprego 11,5 66,2 18,4 3,1 1,0 57,5 

Dois empregos 8,6 62,0 20,8 6,3 2,4 28,0 

Três empregos 13,6 48,9 28,5 5,5 3,4 9,7 

Quatro ou mais 
empregos

6,8 63,6 18,2 4,5 6,8 4,8 

 

                                                           
82 Veja-se, a este propósito, os Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho e Solidariedade. 
83 O valor do teste X2 é igual a 0,0000 para p<.05. 
84 Cf Quadros do Pessoal do Ministério do Trabalho e da Solidariedade.  
85 Existe uma relação com significado estatístico entre o salário e o nº de empregos (X2 = . 01496, p<.05). 
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Estes dados reflectem a existência de um mercado de trabalho relativamente dinâmico no qual ao 
aumento da experiência profissional correspondem estratégias individuais de procura de novas oportunidades de 
emprego passíveis de permitir um salário mais elevado e, potencialmente, oportunidades de carreira mais 
atractivas. 

Outra variável que influencia, decisivamente, o nível salarial é o sexo dos inquiridos como, aliás, 
numerosos estudos têm evidenciado86. Existe, contudo, na população inquirida um aspecto que confere uma 
característica especial à discriminação salarial de que as diplomadas da UL são alvo no mercado de trabalho. 
Este aspecto reside no facto de as diferenças salariais não se fazerem sentir quando os licenciados acedem ao 
primeiro emprego mas sim ao longo das trajectórias de inserção profissional. Com efeito, o nível de remuneração 
só está associado ao sexo dos inquiridos quando se trata do salário auferido em Maio de 199987. Neste caso, a 
discriminação salarial está patente nas percentagens de licenciados de cada um dos sexos que recebe uma 
remuneração salarial superior a duzentos contos: entre os homens essa percentagem é de 34%; entre as 
mulheres desce para 22,8%. 

 
Quadro nº67 

Nível de remuneração em Maio de 1999 por sexo (%) 

 

 Menos de 100 
contos 

Entre 100 – 200 
contos 

Entre 200 - 300 
contos 

Entre 300 – 400 
contos 

Mais de 400 
contos 

Homens 10,1 55,8 24,3 6,0 3,7 

Mulheres 11,0 66,2 18,3 3,4 1,1 

 
Se é certo que a discriminação salarial das mulheres não é um dado novo nem surpreendente, já o 

mesmo já não se verifica quanto à forma como ela se materializa. O facto de as diferenças salariais não se 
encontrarem presentes no primeiro emprego é um dado que chama a atenção para o carácter dinâmico da 
construção social deste tipo de discriminação. Não existindo no início do processo de transição para a vida 
activa, pelo menos entre os diplomados da UL, a discriminação salarial ganha forma à medida que a inserção 
profissional se desenrola, penalizando, indiscutivelmente, as mulheres. 

 
 

4. Mobilidade socioprofissional intra-geracional 
 
A mobilidade socioprofissional é aquela que ocorre quando um  indivíduo muda de profissão e/ou de 

categoria socioprofissional. Este tipo de mobilidade assume duas configurações distintas: uma verifica-se 
quando a mudança de profissão é acompanhada por uma mudança de entidade patronal, i.e., quando a 
mobilidade socioprofissional está associada à mobilidade de empresa; outra  regista-se quando essa mudança 
se inscreve numa trajectória profissional que se constrói no interior da própria empresa. Neste estudo, centrar-
nos-emos apenas sobre a mobilidade socioprofissional associada à mudança de entidade empregadora. 

 

                                                           
86 Cf, V. Ferreira (1993), op. cit., M. Magalhães Hill (1996). Insuficiências do modelo de capital humano na explicação das diferenças salariais entre 
géneros: um estudo de caso. Dinâmia: Iscte, Working Paper nº 5. 
87 O nível de remuneração auferido no primeiro emprego não estava relacionado com o sexo dos inquiridos. Já no que respeita ao salário em Maio de 
1999, o valor do teste X2 é igual a 0,0168 para p<.05. 
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Este tipo de mobilidade pode ainda ser analisado a partir de uma abordagem que, ao assentar na 
comparação das profissões exercidas num e noutro emprego, permite identificar a sua natureza e sentido da 
mobilidade socioprofissional. Nesta perspectiva, encontrar-nos-emos perante uma mobilidade socioprofissional 
horizontal, quando a mudança se dá entre profissões do mesmo grupo profissional, e mobilidade vertical quando 
ocorre entre profissões de grupos diferentes. Neste último caso, ela pode ainda assumir a forma de mobilidade 
ascendente quando implica a passagem para um grupo profissional de nível superior ou descendente quando a 
mudança é de sentido contrário. 

Como já tivemos oportunidade de verificar, 40,5% dos diplomados da UL esteve envolvido em 
processos de rotatividade de emprego. A questão que se coloca agora é a de saber  que tipo de mobilidade 
socioprofissional está associada a esta rotatividade. Quando comparamos a profissão exercida no primeiro 
emprego com aquela que os diplomados exerciam no segundo e no emprego ocupado em Maio de 1999, 
verificamos que a larga maioria se encontra inserida em processos de mobilidade socioprofissional horizontal. 
Com efeito, para estes licenciados, a mudança de emprego está fortemente associada ao exercício da mesma 
profissão ou de uma outra que, embora diferente, pertence ao mesmo grupo de profissões (Gráfico nº29).  

 
Gráfico nº29 

Tipo de mobilidade socioprofissional (%) 
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Situação distinta é a que encontramos entre os inquiridos que, no decurso da sua trajectória de 

inserção profissional, passaram a exercer uma profissão distinta da que exerciam a qual pertence a um grupo de 
profissões diferente. Embora todos se encontrem inseridos em processos de mobilidade socioprofissional 
vertical, o sentido que ela assume confere significados distintos a estes processos. Dos 24,6% de diplomados 
para quem a mudança do primeiro para o segundo emprego foi acompanhada por uma mobilidade vertical, 
16,3% foram protagonistas de uma mobilidade ascendente, enquanto para os restantes 8,3%, a mudança de 
emprego conduziu a uma mobilidade socioprofissional descendente. Já entre os 23,9% de inquiridos que 
exercem no momento actual uma profissão diferente da que exerciam no primeiro emprego, a percentagem dos 
que se encontram envolvidos em processos de mobilidade socioprofissional descendente diminui ligeiramente, 
situando-se agora nos 6,4% enquanto a percentagem daqueles que estão envolvidos numa trajectória de 
mobilidade ascendente regista um ligeiro aumento, passando para 17,5%. 
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Em síntese, o tipo dominante de mobilidade socioprofissional intra-geracional é, sem margem para 
dúvida, a mobilidade horizontal: três em cada quatro diplomados, quando muda de entidade patronal, acede a 
um novo emprego que lhe permite exercer uma actividade profissional que, podendo não ser exactamente igual 
à que exercia anteriormente, pertence ao mesmo nível de qualificação.  

 
 

5. Mobilidade socioprofissional inter-geracional 
 
Contrariamente ao que se verifica com a mobilidade socioprofissional associada às trajectórias de 

inserção dos diplomados da UL, a análise da mobilidade inter-geracional – i.e., relativamente aos pais - permite-
nos concluir que metade da população inquirida está envolvida num processo de mobilidade ascendente. Este 
aspecto é particularmente relevante se compararmos com o estudo realizado por M. V. Cabral88, no qual 38,3% 
da população portuguesa participa em trajectórias de mobilidade social inter-geracional ascendente.  

Quando comparamos a actividade profissional  que os licenciados exerciam em Maio de 1999 com a do 
respectivo pai, verificamos que, qualquer que seja a profissão deste último, aproximadamente metade dos 
inquiridos exerce a profissão de médico, de professor do ensino superior, do secundário ou do 2º e 3º ciclos e de 
advogado (Quadro nº68). No entanto, a distribuição dos licenciados por estas três profissões assume contornos 
distintos em função da actividade profissional do pai.  

 
 

                                                           
88 M. V. Cabral, op. cit., p.399. 



 
 

INQUÉRITO AOS DIPLOMADOS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (1994 -1998) 
 

 

121 

Quadro nº68 
Profissão dos diplomados por profissão do pai (%) 

 

 
QS Adm. 
Publica e 
Dir. Emp. 

Espec. 
Cf./mat. 

/eng. 

Esp. 
Ciências 

Vida 
Informá- 

ticos Médicos 
Prof. 
Ens. 

Sup2º,3º 
Sec. 

Advo- 
gados 

Esp. 
Ciência 
Saúde 

Escultores 
Pintores 

T. Adm. 
Pública 

Outros 
Esp. 

cient./int. 

Téc. 
Saúde/ 

Vida 

Educado
res/prof. 

1º C 
Téc. Inv. 
Fís./Quim 

Progra- 
madores 

Téc. 
Adm./ 

Gestão 

Outros 
T.N. 

Interm. 
Pessoal 

Adm. 
Pessoal 
Serviços 

Operá- 
rios 

QS Administração Pública 
 0,0 1,9 1,9 5,8 21,2 19,2 21,1 5,8 3,8 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 3,8 1,9 0,0 

Directores de grandes 
empresas e de PME 2,0 0,8 0,0 0,8 15,8 17,7 22,5 9,6 2,0 0,8 2,0 2,7 1,4 7,5 2,0 4,1 3,4 4,1 0,0 0,0 

Engenheiros e Arquitectos 1,9 0,0 7,4 7,4 29,6 16,7 20,4 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9 1,9 7,4 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 

Médicos 2,4 0,0 7,3 2,4 36,6 9,7 9,8 7,3 4,9 0,0 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 7,3 2,4 0,0 0,0 

Prof. Ens. Superior, 2º,3º C e 
Secundário 3,0 3,0 12,2 0,0 15,3 15,3 

 21,2 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 3,0 0,0 9,0 0,0 0,0 

Advogados 4,5 0,0 0,0 0,0 22,7 4,5 45,5 9,1 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 

Outros especialistas  
profissões cient./int. 0,0 7,3 3,6 1,8 20,0 18,2 21,8 3,6 5,5 1,8 0,0 0,0 3,6 3,6 3,6 1,8 0,0 0,0 3,6 0,0 

Técnicos Investigação Física 
e Química 11,7 0,0 0,0 2,9 14,7 23,5 17,6 5,9 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 8,8 0,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 

Técnicos de gestão e 
administração 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 25,0 12,5 12,5 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 18,8 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Outros técnicos nível 
intermédio 0,0 1,4 0,7 2,7 15,1 25,6 20,9 4,6 1,2 0,0 2,0 1,2 1,2 8,1 2,3 2,3 5,5 3,8 1,4 0,0 

Pessoal administrativo 5,5 1,0 1,0 1,8 18,3 22,0 15,5 5,5 1,0 3,7 1,8 2,7 2,7 2,7 1,0 1,8 3,7 7,3 1,8 0,0 

Pessoal dos serviços 2,4 0,0 0,0 4,9 17,2 31,7 4,9 2,4 4,9 4,9 0,0 2,4 2,4 4,9 2,4 7,3 2,4 4,9 0,0 0,0 

Agricultores 8,3 4,2 0,0 4,2 8,3 33,4 8,3 8,3 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 4,2 0,0 8,3 0,0 4,2 0,0 0,0 

Operários 0,8 0,0 7,4 6,1 6,8 36,4 8,3 8,3 3,0 0,8 0,0 1,5 0,8 4,5 2,3 3,0 3,8 3,9 1,5 0,8 

 



Os descendentes de quadros superiores da administração pública, de dirigentes e quadros superiores 
de empresa e de especialistas das profissões intelectuais e científicas são predominantemente médicos e 
advogados. A profissão docente ocupa, entre estes inquiridos, a terceira posição. A par deste aspecto, outro há 
que merece a nossa atenção. Ele reside na elevada reprodução socioprofissional que encontramos entre os 
filhos de médicos e de advogados. 

Nestes dois casos, os 36,6% de descendentes de médicos que exercem a mesma profissão dos pais e 
os 45,5% de filhos de advogados que exercem advocacia são demonstrativos de um processo de reprodução 
socioprofissional que apenas encontramos entre estes dois grupos de licenciados, quer porque o portfólio de 
cursos da Universidade de Lisboa não permite estender este tipo de análise a outras profissões quer porque 
uma parte significativa dos diplomados está envolvida em trajectórias de ascensão social, o que exclui a 
possibilidade de reproduzirem a profissão exercida pelo pai.  

Existe, no entanto, um grupo relativamente ao qual os dois argumentos avançados não se aplicam. 
Trata-se dos filhos de professores. Os descendentes dos professores apresentam, do ponto de vista profissional, 
um comportamento que os distingue dos seus colegas filhos de médicos e de advogados. Ao contrário destes 
últimos, poucos são os que exercem a mesma profissão do pai (15,3%). O estudo sobre os professores, 
realizado nos finais da década de 8089, oferece-nos algumas pistas para compreender as estratégias adoptadas 
por este grupo.  

De acordo com os resultados apresentados nesse estudo, os professores não consideram o seu 
estatuto socioprofissional socialmente prestigiante: entre as dezanove profissões socialmente mais valorizadas 
por este grupo profissional, a de docente surge em décimo quinto lugar90. Em sintonia com a conotação social 
desprestigiante que atribuem ao seu estatuto, apenas 18,8% gostava que um filho fosse professor91. O facto de 
o corpo docente ter uma imagem desvalorizada da profissão e, consequentemente, desejar que os seus 
descendentes venham a exercer uma actividade diferente da sua, afigura-se-nos como elementos importantes 
para compreender as opções profissionais dos filhos de professores. A reduzida percentagem destes 
diplomados que exerce a profissão docente ou, dito de outra forma, a ausência de uma estratégia de reprodução 
socioprofissional pode, talvez, ser compreendida como o resultado de uma imagem pouco valorizada da 
profissão docente difundida no grupo doméstico e à qual estes inquiridos parecem aderir. 

A posição que a profissão docente ocupa entre os filhos de quadros superiores da administração 
pública, os dirigentes de empresas e especialistas das profissões intelectuais e científicas altera-se quando 
analisamos as actividades profissionais exercidas pelos descendentes dos outros grupos profissionais. Quer se 
trate de filhos de técnicos de nível intermédio, de pessoal administrativo ou dos serviços, de agricultores ou de 
operários, a profissão docente é a que congrega as suas preferências, ocupando agora a primeira posição entre 
as três mais escolhidas. A percentagem de licenciados a exercer a profissão de professor aumenta à medida 
que passamos das profissões de topo para as que se situam na base da estrutura socioprofissional, atingindo o 
valor mais elevado entre os filhos de operários (36,4%) e de agricultores (33,4%). Aliás, é também nestes dois 
grupos que encontramos a menor percentagem de inquiridos médicos e advogados. 

O exercício da docência pelos diplomados provenientes dos grupos profissionais mais desprovidos de 
capital habilitacional  e profissional atribui à profissão docente uma importância decisiva no processo de 
mobilidade social ascendente em que estes diplomados estão investidos. 

 

                                                           
89 AAVV, (1998). A situação do professor em Portugal. Relatório da Comissão criada pelo Despacho 114/ME/88 do Ministério da Educação. In Análise 
Social, vol. XXIV, 103-104, pp. 1187-1293.  
90 Idem, pp. 1254-1255. 
91 Idem ibidem, p. 1253. 
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É entre os licenciados cujos pais exercem profissões menos qualificadas que encontramos um 
movimento de ascensão socioprofissional generalizado (Quadro nº68). Com efeito, aproximadamente dois terços 
dos inquiridos filhos de técnicos de nível intermédio (71,3%) e a quase totalidade dos descendentes do pessoal 
administrativo (93,6%), de pessoal dos serviços (100%), de agricultores (100%) e de operários (99,2%) exercem 
uma profissão que lhes permitiu ocupar uma posição mais elevada na hierarquia socioprofissional. Na prática, 
são eles os principais responsáveis pela intensidade da mobilidade ascendente inter-geracional que 
encontramos entre os diplomados da UL (50,8%). 

 
Quadro nº69 

Tipo de mobilidade socioprofissional inter-geracional (%) 

 
 

 Mobilidade 
Ascendente 

Mobilidade 
Horizontal 

Mobilidade 
Descendente 

QS Adm. Públ., Directores de emp. 0,0 1,5 98,5 

Especialistas das profissões cient./int.  1,9 85,4 12,7 

Técnicos de nível intermédio 5,2 23,5 71,3 

Pessoal administrativo 93,6 3,7 2,7 

Pessoal dos serviços 100,0 0,0 0,0 

Agricultores 100,0 0,0 0,0 

Operários 99,2 0,8 0,0 

Total 50,8 22,5 27,3 

 
Diferente é a situação dos filhos de quadros superiores, dirigentes de empresas e especialistas de 

profissões científicas e intelectuais. Entre estes últimos, o tipo de mobilidade que predomina é a horizontal. 
Tratando-se de uma população cujos pais exercem profissões altamente qualificadas não é, pois, de estranhar 
que a maioria (85,4%) tenha uma actividade profissional que lhes permite manter a mesma posição na estrutura 
socioprofissional (12,7%) e que alguns se encontrem mesmo envolvidos em trajectórias de mobilidade 
descendente. 

A mobilidade socioprofissional descendente predomina entre os diplomados cujos pais pertencem às 
categorias de quadros superiores da administração pública e de dirigentes e quadros superiores das empresas: 
98,5% destes inquiridos ocupam uma posição na estrutura de qualificações inferior à ocupada pelo pai. Este 
facto não é, contudo, de estranhar. Sabendo nós que o acesso aos cargos superiores da administração pública e 
a criação de uma empresa não podem ser dissociados da experiência profissional, uma das explicações para a 
desclassificação socioprofissional, tendencialmente transitória, que estes licenciados protagonizam passa pelo 
factor idade e pela ainda reduzida experiência profissional que lhe está associada92. O aumento da idade e a 
aquisição de novas competências decorrentes do exercício profissional tenderão, a médio prazo, a inverter o 
sentido desta mobilidade, reposicionando estes diplomados na estrutura de qualificações.  Enquanto esse 
reposicionamento não ocorre, são estes diplomados aqueles que mais contribuem para os 26,7% de inquiridos 
que estão envolvidos neste tipo de mobilidade. 

                                                           
92 Cf, M. V. Cabral, op. cit., pp. 395-396. 
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CAPÍTULO VI 
 
Trajectórias Profissionais dos Trabalhadores Estudantes 

 
 
 
Entre os licenciados da UL, 29% tinha o estatuto de trabalhador-estudante, no último ano de frequência da 

licenciatura. A elevada percentagem de diplomados nesta situação requer que sobre eles desenvolvamos uma 
análise detalhada. Fazendo já parte da população activa, a questão que se coloca não é a de caracterizar os 
processos de inserção na vida activa, mas sim a de analisar os impactes da posse de um diploma do ensino 
superior sobre as trajectórias profissionais destes licenciados. Para a prossecução deste objectivo, procedemos à 
caracterização da sua situação profissional no último ano de frequência; para em seguida  analisarmos a forma 
como a conclusão do curso universitário se repercutiu nos seus percursos profissionais. Para o estudo deste 
processo, recorremos ao conceito de trajectória profissional. Como já tivemos oportunidade de referir, o conceito 
de trajectória está estreitamente relacionado com o de mobilidade de emprego, de funções, de sector de actividade 
económica e de categoria socioprofissional. À semelhança da opção tomada no capítulo anterior, a nossa análise 
centra-se sobre duas formas específicas de mobilidade: a mobilidade de emprego e a mobilidade socioprofissional. 

 
 
 
 

1.Situação profissional no último ano de frequência  da licenciatura 
 
 
Os diplomados que, no último ano da licenciatura, exerciam já uma actividade profissional não se 

distribuem de forma homogénea por todos os cursos da UL. A atracção diferenciada que as ofertas formativas 
da UL exercem sobre a população trabalhadora está bem patente quando analisamos a composição interna dos 
licenciados em cada um dos cursos em função da condição perante o sistema educativo93 (Quadro nº70). 

 

                                                           
93 Existe uma relação com significado estatístico entre o curso e a condição perante o sistema educativo  
(Χ 2 = .0000 e p < .05). 
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Quadro nº70 
Diplomados por curso segundo a condição perante o sistema educativo (%) 

 

 Estudante Trabalhador-
Estudante 

Filosofia 77,8 22,2 

Geografia 51,7 48,3 

História 58,9 41,1 

Línguas e Literaturas. 72,6 27,4 

Matemáticas 72,2 27,8 

Escultura e Pintura 51,7 48,3 

Design 43,8 56,3 

Direito 71,4 28,6 

Medicina 88,2 11,8 

Biologia 76,8 23,2 

Bioquímica 88,4 11,6 

Geofísica 50,0 50,0 

Eng. da Linguagem 66,7 33,3 

Estatística 94,9 5,1 

Física 78,3 21,7 

Físico-Química 40,0 60,0 

Geologia 70,4 29,6 

Informática 61,6 38,4 

Química 65,4 34,6 

Farmácia 85,3 14,7 

Ciências da Educação 48,0 52,0 

Psicologia 74,0 26,0 

Medicina Dentária 84,6 15,4 

Total 71,0 29,0 

 
De facto, é entre os diplomados em Geografia, História, Escultura e Pintura, Design, Geofísica, 

Engenharia da Linguagem da Linguagem, Físico-Química, Geologia, Informática e Química que as percentagens 
de inquiridos que já pertenciam à população activa, no último ano da licenciatura, é superior à percentagem 
registada para o total da população inquirida. Situação diferente é a que encontramos entre os licenciados nos 
restantes cursos. Neste caso, a percentagem de trabalhadores-estudantes é sempre inferior a 29%. 

No entanto, quando isolamos os diplomados que  exerciam uma actividade profissional no último ano 
de frequência da licenciatura e analisamos a sua distribuição pelos cursos da UL, verifica-se que esta possui um 
padrão diferente do anterior. 
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Quadro nº71 
Distribuição dos trabalhadores estudantes por curso (%) 

 

 Trabalhadores-
Estudantes 

Filosofia 1,4 

Geografia 5,1 

História 8,1 

Línguas e Literaturas. 9,1 

Matemáticas 3,5 

Escultura e Pintura 2,5 

Design 7,9 

Direito 25,6 

Medicina 1,4 

Biologia 6,7 

Bioquímica 0,9 

Geofísica 0,9 

Eng. da Linguagem 1,4 

Estatística 0,4 

Física 0,9 

Físico-Química 1,1 

Geologia 2,8 

Informática 4,9 

Química 4,7 

Farmácia 4,0 

Ciências da Educação 2,3 

Psicologia 4,4 

Medicina Dentária 0,4 

 
Com efeito, cerca de um quarto (25,6%) destes diplomados licenciou-se em Direito. A atracção que este 

curso exerce sobre os licenciados que já trabalhavam adquire ainda maior importância quando verificamos que a 
percentagem daqueles que optaram pelos restantes cursos é sempre inferior a 10%, apresentando os valores 
mais reduzidos entre os diplomados em Estatística (0,4%) e de Medicina Dentária (0,4%). 

 
 

1.1. Características do emprego no último ano de frequência  da licenciatura 
 
A maioria destes inquiridos ocupava, no último ano da licenciatura, um emprego precário a  tempo 

inteiro. De facto, apenas 23,5% destes diplomados tinha celebrado com a entidade patronal um contrato a termo 
indeterminado. Os restantes ou possuíam um contrato a termo certo (33,6%), ou exerciam a sua actividade 
profissional em regime de trabalhador independente (25%) - «recibos verdes» - ou encontravam-se numa 
situação contratual que não identificam (17,9%) (Gráfico nº30). 
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Gráfico nº30 
Tipo de vínculo laboral no último ano da licenciatura (%) 
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No que respeita ao horário de trabalho, é de registar que 47,6% de inquiridos exerciam a sua actividade 

profissional em regime de trabalho a tempo parcial (Quadro nº72). Se, por um lado, podemos admitir a hipótese 
de estarmos perante estratégias deliberadas por parte deste diplomados que, ao optarem por um emprego a 
tempo parcial, procuram criar as condições para compatibilizarem o exercício de uma actividade remunerada 
com a frequência de um curso universitário94, por outro lado, não deixa de ser significativo que esta modalidade 
atípica de emprego incida, preferencialmente, sobre as mulheres95: 51,2% dos licenciados do sexo feminino 
exerciam uma profissão a tempo parcial. 

 
 

Quadro nº72 
Horário de trabalho por sexo(%) 

 

 Tempo inteiro Tempo parcial 

Homens 58,9 41,1 

Mulheres 47,9 52,1 

Total 52,4 47,6 

 
Quando inquiridos sobre a relação entre a actividade profissional e o curso, mais de metade dos 

licenciados afirma ter tido uma ocupação numa área de actividade directamente relacionada com o curso ou 
numa área próxima: 37,7% dos inquiridos optou pela primeira modalidade de resposta e 27,5% pela segunda. 
Os restantes 34,6% exerciam uma profissão totalmente diferente daquela para que se estavam a formar (Gráfico 
nº32).  

 
 

                                                           
94 Esta hipótese assume uma maior pertinência se tivermos em conta que das diversas formas atípicas de emprego o trabalho a tempo parcial é o que 
encontra uma menor adesão junto das entidades patronais. Registe-se, a título de exemplo, que segundo os Quadros de pessoal relativos a 1996, 
publicados pelo Departamento de Estatística do MST, 12,5% dos trabalhadores por conta de outrem exerciam uma actividade profissional em regime de 
tempo parcial. 
95 Existe uma relação com significado estatístico entre as variáveis «horário de trabalho» e «sexo» (Χ 2 = .01026 e p < .05). 
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Gráfico nº31 
Relação entre a ocupação profissional no último ano da licenciatura e o curso (%) 
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A adequação entre a formação de nível superior que estavam a adquirir e a profissão que exerciam 

enquanto estudantes assume contornos distintos consoante o curso em que estes inquiridos se licenciaram. Os 
diplomados em Filosofia e Físico-Química apresentam, no que respeita a esta temática, duas situações 
diametralmente opostas (Quadro nº73). No caso do primeiro curso, todos os diplomados que durante a 
licenciatura tinham já uma actividade profissional, exerciam-na numa área totalmente diferente da do curso que 
frequentavam. No segundo caso, estamos perante a situação inversa: todos os licenciados que possuíam o 
estatuto de trabalhador-estudante tinham uma ocupação profissional numa área de actividade directamente 
relacionada com a sua formação.  

Entre uns e outros, encontramos um leque diversificado de situações. Se retivermos apenas os cursos 
onde mais de metade dos inquiridos afirma ter existido uma relação directa entre a ocupação exercida e o curso 
e aqueles outros onde mais de 50% exercia uma profissão numa área de actividade totalmente diferente, 
constatamos que é entre os diplomados em Matemáticas (80%), Medicina (62,5%), Biologia (57,9%), Geofísica 
(80,0), Física (60%), Físico-Química (100%) Informática (78,6%), Química (63,0%) e Ciências da Educação 
(53,8%) que a adequação entre curso frequentado e actividade profissional abrange maior percentagem de 
inquiridos. Em contrapartida, é nos cursos de Filosofia (100%), História (50%), Direito (54,1%), Bioquímica 
(60%), Estatística (50%) e Psicologia (52%) que a inadequação entre a actividade profissional e o curso atinge 
os valores mais elevados. 
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Quadro nº73 
Relação entre ocupação profissional no último ano da licenciatura e curso, por curso (%) 

 

 Ocupação directa/ 
relacionada 

Ocupação numa área 
próxima 

Ocupação numa área 
total/ diferente 

Filosofia 0,0 0,0 100,0 

Geografia 37,9 0,0 41,4 

História 19,6 20,7 50,0 

Línguas e Literaturas 26,9 25,0 48,1 

Matemáticas 80,0 10,0 10,0 

Escultura e Pintura 42,9 50,0 7,1 

Design 44,4 48,9 6,7 

Direito 17,8 27,4 54,1 

Medicina 62,5 12,5 25,0 

Biologia 57,9 31,6 10,5 

Bioquímica 0,0 40,0 60,0 

Geofísica 80,0 20,0 0,0 

Eng. da Linguagem 5,7 14,3 0,0 

Estatística 0,0 50,0 50,0 

Física 60,0 40,0 0,0 

Físico-Química 100,0 0,0 0,0 

Geologia 31,3 43,8 25,0 

Informática 78,6 14,3 7,1 

Química 63,0 22,2 14,8 

Farmácia 43,5 21,7 34,8 

Ciências da Educação 53,8 30,8 15,4 

Psicologia 20,0 28,0 52,0 

Medicina Dentária 50,0 0,0 50,0 

Total    

 
Estes dados levam-nos a admitir a hipótese de estarmos perante estratégias distintas relativamente à 

obtenção de um diploma do ensino superior. Se, para a maioria dos inquiridos, a licenciatura obtida parece 
inscrever-se num percurso profissional cujo início é anterior à conclusão do curso universitário através do qual 
terá sido possível aumentar os saberes profissionais, já para todos quantos se diplomaram num curso diferente 
da profissão exercida (34,8%), a licenciatura pode ser interpretada como um elemento importante para alterar 
profundamente a trajectória profissional em que estão envolvidos.  

 
 1.2. Actividade profissional e nível de remuneração 

 
Durante a licenciatura, os trabalhadores-estudantes exerciam, como seria de esperar, uma grande 

variedade de profissões. No entanto, mais de dois terços dos inquiridos eram técnicos e profissionais de nível 
intermédio (42,7%) ou especialistas das profissões intelectuais e científicas (35,8%). Apesar de a maioria dos 
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Antes de prosseguirmos, impõe-se relativizar o peso que os especialistas das profissões intelectuais e 
científicas assume entre este grupo de inquiridos. Na medida em que a posse de um diploma do ensino superior 
é uma condição indispensável para o exercício das profissões científicas e intelectuais, condição essa que os 
diplomados não preenchiam no último ano da licenciatura, a primeira conclusão que poderíamos ser tentados a 
retirar é que existe algo de errado na nossa base de dados. No entanto, quando analisamos a composição 
interna deste grupo de profissões e verificamos que 29,9% exercia a actividade docente como professor do 2º ou 
3º ciclos ou do ensino secundário, somos levados a concluir que a explicação para este valor reside numa ordem 
distinta de razões. Com efeito, o facto de a UL oferecer um conjunto de cursos vocacionados para o ensino, 
onde o estágio é remunerado e parte integrante do respectivo plano de estudos, apresenta-se como o elemento 
explicativo mais relevante para interpretar a situação profissional de uma percentagem importante destes 
diplomados. Nesta perspectiva, não é de estranhar que mais de metade dos diplomados em Geologia (57,1%), 
Biologia (60,7%), Escultura e Pintura (66,7%), Matemáticas (80%), Química (83,3%) e Físico-Química (100%) e 
fossem professores no último ano da licenciatura. 
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inquiridos exercer uma profissão que permite a sua inserção nestes dois grupos de profissões, 12,3% 
pertenciam ao pessoal administrativo, 5,9% ao pessoal dos serviços e 0,8% eram operários (Gráfico nº32). 

Apesar da importância que a actividade docente assume entre os inquiridos, são várias as profissões 
exercidas pelos diplomados que, no último ano da licenciatura, possuíam o estatuto de trabalhador-estudante. 
No entanto, elas não se encontram igualmente representadas em todos os cursos da UL (Quadro nº74). 
Enquanto em alguns deles, os trabalhadores-estudantes se repartiam por um reduzido número de profissões, 
noutros eles distribuíam-se por praticamente todas as profissões inventariadas. Ilustrativos da primeira situação 
são os cursos de Filosofia, Geofísica, Engenharia da Linguagem Estatística e Físico-Química. Em qualquer 
destes cursos os diplomados exerciam apenas duas ou três profissões diferentes. Numa situação bem diferente 
encontravam-se os licenciados em Geografia, História, Direito e Psicologia. É entre estes que encontramos a 
maior diversidade profissional, com os diplomados a exercerem um conjunto bastante diversificado de 
profissões.   
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Gráfico nº32 
Distribuição dos diplomados por grupos de profissões (%) 
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Quadro nº74 
Profissão no último ano da licenciatura por curso (%) 

 
QS Adm. 
Publica 

Dir. Emp. 

Prof. Ens. 
Superior 2º,3º

Ciclo 
Secundário 

Escritores Técnicos de
Saúde 
 e Vida 

Educadores/p
ofessores 
1º Ciclo 

Técnicos 
Investigação 

Física e 
Química 

Programadores Técnicos 
Adm. 

Gestão 

Técnicos N.I
Adm. 

Pública 

Outros T.N. 
Intermédio 

Secretárias Empregados 
Contabilidadee 

Finanças 

Pessoal 
Adm. 

Pessoal 
Serviços 

Operários 

Filosofia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 40,0 20,0 0,0 0,0 

Geografia 7,7 34,6 0,0 5,1 7,7 7,7 0,0 3,8 3,8 7,7 3,8 7,7 3,8 11,5 0,0 

História 2,6 12,8 2,6 2,1 15,4 2,7 0,0 17,9 15,4 0,0 7,7 7,7 7,7 2,6 0,0 

Línguas e Literaturas 0,0 16,7 0,0 0,0 4,2 8,3 0,0 25,0 6,3 4,2 6,3 6,3 4,2 14,6 2,1 

Matemática 6,7 80,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 

Esculturae Pintura 0,0 66,7 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Design 0,0 23,7 41,9 0,0 2,3 18,6 0,0 2,3 0,0 4,7 0,0 2,3 0,0 4,7 0,0 

Direito 5,5 6,3 3,1 0,0 3,9 3,1 0,8 18,1 21,3 10,2 6,3 11,0 2,4 7,9 0,0 

Medicina 0,0 33,5 0,0 0,0 37,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 

Biologia 0,0 60,7 3,6 3,6 10,0 7,1 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 

Bioquímica 0,0 50,0 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geofísica 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Engenharia  Linguagem 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estatística 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Física 0,0 25,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Físico-Química 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Geologia 0,0 57,1 0,0 0,0 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 14,3 0,0 

Informática 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 27,3 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

Química 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 

Farmácia 0,0 25,0 5,0 20,0 10,0 5,0 0,0 15,0 0,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 

Ciências da Educação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Psicologia 4,2 25,0 8,3 4,2 4,2 4,2 4,2 16,7 4,2 4,2 4,2 8,3 4,2 4,2 4,2 

Medicina Dentária 0,0 33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 2,5 29,9 5,9 2,5 5,9 8,2 8,2 11,2 8,4 5,1 3,7 6,1 2,5 5,9 2,5 

 



A diversidade ocupacional que encontramos entre estes diplomados é acompanhada de uma dispersão 
salarial (Gráfico nº33). Com efeito, aproximadamente metade dos inquiridos (41,9%) tinha um salário que variava 
entre os 50 e os 100 contos mensais. Dos restantes 58,1%, 32,8% recebiam entre 100 e 200 contos mensais, 
5,5% tinham um salário superior a 200 contos e inferior a 300, 1,4% dispunha de rendimentos do trabalho 
superiores a 300 contos e 18,4% auferiam um salário inferior a 50 contos mensais.  

 
Gráfico nº33 

Nível de remuneração no último ano da licenciatura (%) 
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No entanto, são vários os factores que influenciam o nível de remuneração no último ano de frequência 

da licenciatura. Um desses factores é o horário de trabalho96. Como seria de esperar, são os diplomados que 
exerciam uma actividade profissional em regime de tempo parcial os que, em maior percentagem, tinham 
rendimentos do trabalho mais reduzidos: 88,4% recebiam um salário mensal inferior a 100 contos (Quadro nº75). 

 
Quadro nº75 

Nível de remuneração no último ano da licenciatura por horário de trabalho (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Entre       200-
300Ct Mais de 300Ct 

Tempo inteiro 0,7 33,7 53,7 9,5 2,4 

Tempo parcial 37,5 50,7 10,0 1,1 0,4 

 
O tipo de relação contratual e o sexo dos inquiridos são as duas outras variáveis que influenciam os 

níveis de remuneração97. No que respeita à relação laboral, é entre os diplomados que tinham celebrado um 
contrato a termo indeterminado que a percentagem dos que auferiam salários superiores a 100 contos mensais, 
atinge o valor mais elevado (70,7%) (Quadro nº76). Em contrapartida, entre  os licenciados que no último ano da 
licenciatura exerciam uma actividade profissional em regime de trabalho independente (recibos verdes), 
encontramos 83% dos inquiridos a receber uma remuneração mensal inferior a 100 contos. 

                                                           
96 A relação entre «nível de remuneração» e «horário de trabalho» tem significado estatístico (Χ 2 = .0000 e p < .05). 
97 A relação entre «nível de remuneração», relação contratual e sexo tem significado estatístico. Para um nível de significância de p < .05, no  primeiro caso 
Χ 2 = .0000 e no segundo Χ 2 = .0070). 
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Quadro nº76 
Nível de remuneração no primeiro emprego por tipo de vínculo laboral (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Entre 200Ct-
300Ct 

Mais de        
300Ct 

Contrato a termo certo 11,6 56,8 29,5 1,6 0,5 

Contrato a termo indeterminado 6,0 23,3 55,6 11,3 3,8 

Recibos verdes 35,5 47,5 13,5 2,8 0,7 

Outra situação 22,7 29,9 38,1 8,2 1,0 

 
A terceira e última variável que influencia os rendimentos do trabalho é o sexo dos inquiridos (Quadro 

nº77). Neste grupo de diplomados, somos confrontados com um facto já amplamente documentado98: a 
discriminação salarial das mulheres no mercado de trabalho. Com efeito, é entre os diplomados do sexo 
feminino que encontramos a maior percentagem de inquiridos no escalão de rendimento mais baixo (20%) e a 
menor no nível de remuneração mais elevado (0,9%). 

 
Quadro nº77 

Rendimento no último ano da licenciatura por sexo (%) 

 

 Menos de 50 Ct Entre        50-
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Entre       200-
300Ct Mais de 300Ct 

Masculino 15,2 37,7 36,4 8,7 2,2 

Feminino 20,6 44,8 30,4 3,3 0,9 

 
 
 

2. Situação profissional após a conclusão da licenciatura 
 
Depois de concluída a licenciatura, os diplomados que já se encontravam inseridos na vida activa 

podem ser agrupados em três categorias distintas: os que permaneceram no mesmo emprego (64,9%), os que 
mudaram de entidade patronal (33,5%) e os que optaram pelo prosseguimento dos estudos, trocando a condição 
de activo pela de estudante (1,8%) (Quadro nº78). 

Tratando-se de uma estratégia pouco divulgada entre os inquiridos, o investimento a tempo inteiro na 
formação pós-graduada é uma opção que encontramos apenas entre os diplomados em História (2,2%), Design 
(2,2%), Direito (2,1%), Biologia (5,3%), Geologia (6,3%), Informática (3,6%) e  Química (3,7%). 

A maioria dos inquiridos permaneceu no mesmo emprego após ter obtido o diploma do ensino superior. 
No entanto, esta permanência assume três contornos distintos. Para 26,8% dos inquiridos a licenciatura não teve 
qualquer repercussão imediata na situação profissional: mantiveram o mesmo emprego, a mesma categoria 
profissional e o mesmo estatuto remuneratório. Para os restantes 38,1% de diplomados, a licenciatura teve 
repercussões na categoria profissional (21,7%) ou no montante da remuneração mensal (16,4%). 

                                                           
98 Sobre esta temática ver, por exemplo, Virgínia Ferreira, (1993). «Padrões de segregação das mulheres no emprego – uma análise do caso português no 
quadro europeu». In B. Santos (org.). Portugal: um retrato singular. Porto, Afrontamento; I. André (1999). «Igualdade de oportunidades: um longo percurso 
até chegar ao mercado de trabalho». In Sociedade e Trabalho, nº 6. 
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As implicações da posse do diploma do ensino superior sobre a situação profissional deste conjunto de 
licenciados assume contornos distintos em função do curso em que se diplomaram. Com efeito, é junto dos 
diplomados em Filosofia (28,6%), Geografia (27,6%), História (41,3%), Línguas e Literaturas (48,1%), Direito 
(37,7%), Engenharia da Linguagem (28,6%), Ciências da Educação (36%) Psicologia (36%) e Medicina Dentária 
(100%) que encontramos mais de um quarto de licenciados cuja situação profissional se manteve inalterável, no 
período imediatamente posterior à conclusão da licenciatura.  

 

Quadro nº78 
Situação profissional após a conclusão da licenciatura por curso (%) 

 

 
Permaneceu no mesmo 
emprego e manteve a 

mesma categoria e 
remuneração 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas mudou de 

categoria profissional 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas aumentou 

a remuneração 
Mudou de 
emprego 

Continuou a 
estudar 

Filosofia 28,6 14,3 0,0 57,1 0,0 

Geografia 27,6 37,9 6,9 27,6 0,0 

História 41,3 32,6 13,0 10,9 2,2 

Línguas e Literaturas 48,1 7,7 13,5 30,8 0,0 

Matemática 10,0 60,0 5,0 25,0 0,0 

Esculturae Pintura 21,4 21,4 35,7 21,4 0,0 

Design 17,8 8,9 31,1 40,0 2,2 

Direito 37,7 17,8 8,2 34,2 2,1 

Medicina 12,5 12,5 0,0 75,0 0,0 

Biologia 15,8 31,6 23,7 23,7 5,3 

Bioquímica 0,0 20,0 20,0 60,0 0,0 

Geofísica 20,0 20,0 40,0 20,0 0,0 

Engenharia  Linguagem 28,6 28,6 0,0 42,9 0,0 

Estatística 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Física 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 

Físico-Química 0,0 16,7 83,3 0,0 0,0 

Geologia 6,3 25,0 18,8 43,8 6,3 

Informática 3,6 10,7 25,0 57,1 3,6 

Química 3,7 37,0 22,2 33,3 3,7 

Farmácia 4,3 21,7 4,3 69,6 0,0 

Ciências da Educação 38,5 15,4 38,5 7,7 0,0 

Psicologia 36,0 20,0 16,0 28,0 0,0 

Medicina Dentária 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 26,8 21,7 16,4 33,5 1,8 

 
Utilizando a terminologia de Boudon99, a mudança de categoria profissional e/ou o aumento salarial 

podem ser entendidos como formas específicas de retorno – benefícios – do investimento realizado pelos 
inquiridos na sua formação. Ora, é entre os licenciados em Geografia (37,9%), História (32,6%), Matemáticas 
(60%), Biologia (31,6%), Engenharia da Linguagem (28,6%), Geologia (25%) e Química (37%) que encontramos 
as percentagens mais elevadas de diplomados que beneficiaram da mudança de categoria profissional. O 
                                                           
99 R. Boudon (1977). L’inégalité des chances. La mobilité dans les sociétés industrielles. Paris: Armand Colin. 
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aumento dos rendimentos do trabalho associado à conclusão da licenciatura é o tipo de benefício menos 
difundido entre esta população, apesar de se registar em cursos como os de Escultura e Pintura (35,7%) 
Estatística (50%), Física (40%), Físico-Química (83,3%) e Ciências da Educação (38,5%), onde mais de terço 
dos licenciados viu melhorado o seu estatuto remuneratório imediatamente após a obtenção do diploma do 
ensino superior. 

Em termos absolutos, a categoria com mais peso entre os diplomados que no último ano da licenciatura 
se encontravam já inseridos na vida activa é a que integra todos quantos mudaram de emprego depois de 
concluído o curso universitário. Apesar de este comportamento se encontrar bastante difundido, é entre os 
licenciados em Filosofia (57,1%), Medicina (60%), Estatística (50%), Geologia (57,1%) e Farmácia (69,6%) que 
encontramos mais de metade dos inquiridos que mudaram de entidade patronal.  

Não temos, contudo, informações que nos permitam saber se esta mudança correspondeu a 
estratégias voluntárias ou involuntárias, por parte dos diplomados. Uma forma de contornar esta limitação 
consiste em analisarmos a relação que existe entre o tipo de contrato laboral que os inquiridos possuíam no 
último ano de frequência da licenciatura e a situação profissional em que se encontram após a sua conclusão100 
(Quadro nº79). 

 
Quadro nº79 

Situação profissional após a licenciatura por tipo de contrato no último ano da licenciatura (%) 

 

 
Permaneceu no mesmo 
emprego e manteve a 

mesma categoria e 
remuneração 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas mudou de 

categoria profissional 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas aumentou 

a remuneração 
Mudou de 
emprego 

Continuou a 
estudar 

Contrato a termo certo 21,1 29,5 20,5 26,8 2,1 

Contrato a termo indet. 44,4 24,1 9,0 22,6 0,0 

Recibos verdes 17,7 9,9 18,4 50,4 3,5 

Outra situação 27,0 21,0 15,0 36,0 1,0 

 
O facto de ser junto dos diplomados que possuíam o vinculo laboral mais precário – recibos verdes – 

que se regista a percentagem mais elevada de licenciados que mudou de entidade patronal e de, em 
contrapartida, ser entre aqueles que possuíam um contrato a termo indeterminado que este comportamento 
regista o valor mais baixo, leva-nos a admitir a hipótese de o tipo de vínculo laboral parece influenciar não só a 
decisão de permanecer no mesmo emprego ou de mudar de entidade patronal, mas também as características 
dessa mudança. Concretamente, enquanto a estabilidade da relação contratual  tende a incentivar a fixação na 
empresa, a precariedade parece ‘empurrar’ os diplomados para comportamentos de mobilidade. Face às 
informações disponíveis, parece ser lícito admitir que, tendencialmente, são os licenciados com contrato a termo 
indeterminado aqueles para quem a mudança de emprego no final da licenciatura corresponde a uma estratégia 
voluntária no quadro das suas trajectórias profissionais. 

A idade, o sexo dos inquiridos e a nota da licenciatura são outras três variáveis que influenciam a 
situação profissional após a conclusão do curso universitário101. No que respeita à idade, verificamos que a 
mobilidade de emprego se encontra mais difundida entre os diplomados mais jovens, o mesmo se verificando 
relativamente ao prosseguimento de estudos pós-graduados (Quadro nº80). Em contrapartida, é nos escalões 

                                                           
100 Esta relação tem significado estatístico (Χ 2 = .0000,  p < .05). 
101 Existe uma relação com significado estatístico entre «situação profissional após a licenciatura» e as variáveis «idade», «sexo» e «nota final da 
licenciatura». Para um nível de significância p <.05, os valores do teste Χ 2 são, respectivamente: Χ 2 = .0000, Χ 2 = .02924 e Χ 2 = .00852. 
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etários mais elevados que o impacto imediato do diploma de estudos superiores é mais reduzido: a percentagem 
de diplomados que permaneceu no mesmo emprego, mantendo a mesma categoria profissional e o mesmo nível 
de remuneração passa de 15% entre os inquiridos com idades inferiores a 26 anos para 44,1% entre aqueles 
cuja idade é superior a 46 anos. No que respeita aos benefícios imediatos da licenciatura sobre a situação 
profissional – mudança de categoria profissional ou aumento dos rendimentos do trabalho - são os diplomados 
que se encontram já em plena idade adulta e, provavelmente, detentores de uma experiência profissional 
acumulada, os que deles mais usufruem. A mudança de categoria profissional é a situação que melhor retrata o 
que acabamos de afirmar: é entre os diplomados com idades compreendidas entre os 37 e os 47 anos que se 
regista a maior percentagem daqueles para quem o retorno do investimento educativo realizado foi imediato e se 
traduziu na passagem para uma categoria profissional superior da que lhes estava atribuída quando 
frequentavam o último ano da licenciatura. 

 
Quadro nº80 

 Situação profissional após a licenciatura por idade (%) 

 

 
Permaneceu no mesmo 
emprego e manteve a 

mesma categoria e 
remuneração 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas mudou de 

categoria profissional 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas aumentou 

a remuneração 
Mudou de 
emprego 

Continuou a 
estudar 

Menos de 26 anos 15,0 17,9 17,1 48,6 1,4 

27-31 anos 20,5 20,0 16,4 40,0 3,1 

32-36 anos 32,6 18,9 21,1 25,3 2,1 

37-41 anos 41,0 32,8 13,1 13,1 0,0 

42-46 anos 47,6 31,0 9,5 11,9 0,0 

Mais de 47 anos 44,1 23,5 20,6 11,8 0,0 

 
A segunda variável que está relacionada com a situação profissional após a conclusão da licenciatura é 

o sexo dos inquiridos (Quadro nº81). A percentagem de diplomados do sexo masculino para quem a posse do 
diploma não teve qualquer consequência imediata na vida profissional é superior à das suas colegas mulheres, 
assim como é também superior à percentagem daqueles que mudaram de emprego. As diplomadas, apesar de 
terem permanecido no mesmo emprego depois de concluída a licenciatura, auferiam, em maior número do que 
os seus colegas do sexo masculino, dos benefícios resultantes do seu investimento: ou mudaram de categoria 
profissional (23,7%) ou viram o seu estatuto remuneratório melhorado (19,6 %). 
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Quadro nº81 
Situação profissional após a licenciatura por sexo dos diplomados (%) 

 

 
Permaneceu no mesmo 
emprego e manteve a 

mesma categoria e 
remuneração 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas mudou de 

categoria profissional 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas aumentou 

a remuneração 
Mudou de 
emprego 

Continuou a 
estudar 

Masculino 30,3 18,6 11,7 37,7 1,7 

Feminino 24,3 23,7 19,6 30,6 1,8 

 
A nota de conclusão da licenciatura é a última variável que influencia a situação profissional deste 

grupo de diplomados (Quadro nº82). Grosso modo, os diplomados com classificação final de Muito Bom são 
aqueles que mudaram de emprego em maior número, depois da obtenção do diploma universitário (42,1%). Os 
que concluíram a licenciatura com classificação de Suficiente são aqueles que menos benefícios a curto prazo 
retiraram: é entre eles que se registam as percentagens mais elevada dos que mantiveram o mesmo emprego, a 
mesma categoria profissional e o mesmo nível de remuneração. Temos, por último, os diplomados com 
classificações finais de Suficiente+ e Bom. Estão são aqueles que, em maior número, viram alterada a sua 
categoria profissional  ou aumentado o nível de remuneração. 

  
Quadro nº82 

Situação profissional após a licenciatura por nota de licenciatura (%) 

 

 
Permaneceu no mesmo 
emprego e manteve a 

mesma categoria e 
remuneração 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas mudou de 

categoria profissional 

Permaneceu no mesmo 
emprego mas aumentou 

a remuneração 
Mudou de 
emprego 

Continuou a 
estudar 

Suficiente 39,5 17,4 10,2 31,1 1,8 

Suficiente + 21,5 22,2 18,1 36,3 1,9 

Bom 22,5 29,8 20,2 26,2 1,2 

Muito Bom 21,1 18,4 15,8 42,1 2,6 

 
Em síntese, a conclusão da licenciatura teve consequências diferentes sobre o percurso profissional 

dos diplomados que estavam já inseridos no mercado de trabalho no último ano de frequência do curso. Para 
uns, ela traduziu-se na melhoria da situação profissional, quer através de uma mudança de categoria, quer de 
um aumento dos rendimentos de trabalho. Para outros, ela conduziu a um processo de mobilidade de emprego. 
Todavia, para cerca de um em cada quatro inquiridos que terminaram a licenciatura com o estatuto de 
trabalhador estudante, a posse do diploma não teve qualquer reflexo imediato na trajectória profissional. 

 
 

2.1. Mobilidade de emprego 
 
Com verificámos anteriormente, depois de concluída a licenciatura, a maioria dos diplomados manteve 

o mesmo emprego. Todavia, a permanência no mesmo emprego não só se apresenta como uma das 
características dominantes do impacte da posse do diploma do ensino superior sobre as trajectórias profissionais 
neste conjunto de inquiridos mas também se constitui no elemento caracterizador dos seus percursos 
profissionais, até Maio de 1999.  Com efeito, 67% dos inquiridos afirma não ter participado em processos de 
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mobilidade de emprego. Dos restantes 33%, 19,1% mudou uma vez de emprego, 8,2% duas vezes e 5,7% teve 
quatro ou mais entidades patronais (Gráfico nº34). 

 
Gráfico nº34 

Número de empregos após a licenciatura (%) 
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A intensidade e a difusão da mobilidade de emprego entre este grupo de diplomados varia em função 

de um conjunto de variáveis e segue de perto as tendências identificadas entre os diplomados que iniciaram a  
transição para a vida activa, depois de terem concluído a licenciatura.102 Uma das variáveis que está associada 
à mudança de emprego é o ano de conclusão da licenciatura103 (Quadro nº83).  

 
Quadro nº83 

Número de empregos por ano de conclusão da licenciatura (%) 

 

 1 emprego 2 empregos 3 empregos 4 ou mais 
empregos 

1994 57,7 21,8 7,7 12,8 

1995 67,7 12,4 9,1 10,7 

1996 66,0 25,0 7,0 2,0 

1997 68,0 20,2 10,1 1,0 

1998 74,7 17,7 6,3 1,3 

 
À semelhança do que verificámos entre os diplomados que estiveram envolvidos em processos de 

inserção profissional após a licenciatura, o número de empregos aumenta à medida que aumenta o tempo de 
permanência no mercado de trabalho. Efectivamente, é entre os diplomados que se licenciaram em 1994 que 
encontramos a maior percentagem daqueles que tiveram três ou mais entidades patronais (20,5%) e é junto dos 
que concluíram o curso em 1998 que a percentagem dos que nunca mudaram de emprego atinge o valor mais 
elevado (74,7%).  

                                                           
102 Cf  Capítulo V. 
103 Existe uma relação com significado estatístico entre «número de empregos após a licenciatura» e o «ano de conclusão da licenciatura» ( X2=.00342 
para p<.05). 
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Em praticamente todos os cursos, encontramos licenciados integrados em processos de mobilidade de 
emprego. No entanto, as percentagens de inquiridos neles envolvidos variam em função do curso do ensino 
superior em que se licenciaram104 (Quadro nº84). As maiores percentagens de diplomados protagonistas de 
trajectórias profissionais que se estruturam com base na mudança de entidade patronal registam-se entre os 
licenciados em Design (55%), Geofísica (60%) e Geologia (69,3%). 

Quando comparamos estes resultados com os relativos aos inquiridos cujo primeiro contacto com o 
mundo do trabalho só ocorreu depois de terminada a licenciatura105, verificamos que existe uma diferença na 
frequência com que os primeiros mudam de emprego. Esta diferença assume dois aspectos que importa reter. O 
primeiro aspecto reside no facto de a percentagem de inquiridos que, em Maio de 1999, afirmava ter tido apenas 
um emprego ser mais elevada junto dos diplomados que tinham o estatuto de trabalhador estudante no último 
ano de frequência da licenciatura – 67,1% versus 59,5%. O segundo aspecto está associado à forma como a 
frequência com que ocorre a mudança de emprego se distribui pelos dois grupos de licenciados. Se, por um 
lado, a percentagem de licenciados que teve três ou mais entidades patronais é ligeiramente superior entre os 
inquiridos que já estavam inseridos na vida activa – 5,7% versus 4,5% - por outro, é neste grupo que a 
rotatividade de emprego se encontra circunscrita a um número mais reduzido de cursos. Enquanto neste grupo, 
encontramos nove cursos – Medicina, Biologia, Engenharia da Linguagem, Estatística, Física, Físico-Química, 
Química, Ciências da Educação e Medicina Dentária -  onde nenhum licenciado mudou de emprego mais de 
duas vezes, entre os inquiridos que deram início ao processo de inserção profissional, o número de cursos onde 
esta mesma situação se verifica desce para cinco – Geofísica, Físico-Química, Química, Ciências da Educação 
e Medicina Dentária. 

 

                                                           
104 A relação entre «número de empregos após a licenciatura» e o «curso» tem significado estatístico             ( X2=.00275  para p<.05). 
105 Cf, Capítulo V, Quadro nº62 . 
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Quadro nº84 
Número de empregos por curso (%) 

 

 1 emprego 2 empregos 3 ou mais 
empregos 

Filosofia 60,0 0,0 40,0 
Geografia 91,7 4,2 4,2 
História 64,7 14,7 20,6 
Línguas e Literaturas 72,5 15,0 12,5 
Matemáticas 88,2 5,9 5,9 
Escultura e Pintura 64,3 28,6 7,1 
Design 45,0 17,5  37,5 
Direito 70,2 23,7 3,1 
Medicina 85,7 14,3 0,0 
Biologia 68,8 31,3 0,0 
Bioquímica 60,0 0,0 40,0 
Geofísica 40,0 40,0 20,0 
Eng. da Linguagem 57,1 42,9 0,0 
Estatística 100,0 0,0 0,0 
Física 66,7 33,3 0,0 
Físico-Química 83,3 16,7 0,0 
Geologia 30,8 38,5 30,8 
Informática 51,9 22,2 25,9 
Química 100,0 0,0 0,0 
Farmácia 50,0 18,2 31,8 
Ciências da Educação 80,0 20,0 0,0 
Psicologia 54,2 20,8 25,0 
Medicina Dentária 100,0 0,0 0,0 
Total 62,2 24,2 13,6 

 
A mobilidade de emprego entre os diplomados que estavam inseridos na vida activa no último ano de 

frequência da licenciatura é também influenciada pela nota de conclusão da licenciatura (Quadro nº85). Esta 
variável que, no outro grupo de diplomados, não estava relacionada com a mudança de entidade patronal, está 
associada à rotatividade de emprego junto dos inquiridos que constituem o objecto de análise deste capítulo do 
relatório106. De facto, é entre os diplomados que terminaram o curso com a classificação final de Suficiente que a 
mobilidade de emprego é mais reduzida: três em cada quatro inquiridos nunca mudaram de emprego. Em 
contrapartida, são os licenciados que concluíram a sua formação académica  com classificação de Muito Bom 
aqueles que mais estão envolvidos em trajectórias profissionais caracterizadas pela rotatividade de emprego: 
33,3% teve já mais de dois empregos. 

 

                                                           
106 Para um nível de significância de p<.05, verifica-se uma associação com significado estatístico entre «número de emprego» e «nota da licenciatura» e 
«sexo»  ( X2 =.00275).   
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Quadro nº85 
Número de Empregos por nota da licenciatura (%) 

 

 1 emprego 2 empregos 3 ou mais 
empregos 

Suficiente 75,4 19,0 5,6 

Suficiente + 64,0 21,5 14,4 

Bom 69,2 14,1 16,6 

Muito Bom 52,8 13,9 33,3 

 
As trajectórias profissionais que se estruturam em torno da mobilidade de emprego têm subjacentes 

duas lógicas de acção distintas. Elas tanto podem ser o resultado de uma estratégia voluntária por parte dos 
diplomados que vêem na mudança de emprego uma forma de melhorar a sua situação profissional, como o 
resultado de uma estratégia involuntária onde a troca de entidade patronal ocorre independentemente da 
vontade expressa dos inquiridos. 

 
Gráfico nº35 

Razões para a mudança do 1º e do 2º emprego depois da conclusão da licenciatura (%) 
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O tipo de mobilidade de emprego com mais peso entre os diplomados é a mobilidade involuntária 

(gráfico nº35). A mudança de emprego foi, para a maioria dos inquiridos, um acontecimento para o qual eles não 
contribuíram directamente. Com efeito, para mais de dois terços dos diplomados, a rotatividade de emprego teve 
na origem razões que lhes foram alheias: a falência da empresa onde trabalhavam e o despedimento. 

 
 

2.2. Desemprego de mobilidade 
 
O desemprego de mobilidade tem, entre os diplomados que exerciam uma actividade profissional no 

último ano da licenciatura, uma expressão residual. Com efeito, desde que concluíram a licenciatura, apenas 
9,6% destes inquiridos viveu uma situação de desemprego. Estes valores, substancialmente inferiores aos 
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registados junto dos diplomados que iniciaram o processo de inserção profissional107, conferem uma 
especificidade própria a este tipo de desemprego.  

O desemprego de mobilidade parece ter maior incidência junto dos inquiridos que possuem  menor 
experiência profissional do que  entre aqueles que se encontram há mais tempo inseridos no mercado de 
trabalho. A sustentar esta afirmação estão os 9,8% de inquiridos que tinham o estatuto de trabalhador-estudante 
no último ano de frequência e estiveram desempregados depois da sua conclusão e os 36,9% daqueles que, 
tendo transitado para a vida activa depois da obtenção do diploma do ensino superior, viveram uma situação de 
desemprego durante o período que mediou a saída de um emprego e a obtenção de um outro. 

 
Gráfico nº36 

Situação face ao desemprego de mobilidade (%) 
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Outro aspecto que diferencia estas duas populações é o acesso ao subsídio de desemprego. De um 

modo geral, o acesso a este tipo de prestação social está vedado à maioria dos diplomados em ambos os 
grupos. No entanto, a diferença entre as percentagens dos inquiridos que dela beneficiaram – 25,5% entre os 
diplomados que são objecto de estudo neste capítulo versus 8,9% entre os outros licenciados – coloca em 
evidência a maior fragilidade dos diplomados envolvidos no processo de inserção profissional face ao 
desemprego. Impossibilitados de auferirem um salário em virtude da sua condição de desempregados, eles 
estão também privados do acesso a uma prestação social criada expressamente para responder a esta situação.  

 
Gráfico nº37 

Acesso ao subsídio de desemprego (%) 
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107 Cf. Capítulo V, Gráfico nº26. 
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Em síntese, estes dados vêm corroborar a ideia de que a vulnerabilidade ao desemprego tende a 
diminuir com a experiência profissional. Esta vulnerabilidade, assumida numa dupla valência – frequência do 
desemprego nas trajectórias profissionais e acesso ao subsídio de desemprego – faz sentir os seus efeitos, 
principalmente, sobre os diplomados em início de carreira. Nesta perspectiva, são os licenciados que já exerciam 
uma actividade profissional no último ano de frequência da licenciatura aqueles que estão mais protegidos contra 
o desemprego e a perda de rendimentos que lhe está associada. 

 
 
2.3. Nível de remuneração 

 
A  obtenção do diploma do ensino superior traduziu-se numa acentuada melhoria do nível de 

remuneração mensal auferida pelos diplomados que exerciam uma actividade profissional, no último ano de 
frequência da  licenciatura (Gráfico nº38). Com efeito, apenas 5,3% dos inquiridos afirma estar a receber, no 
momento em que foi inquirido, um salário inferior a 100 contos. Este valor, já de si revelador da importância do 
diploma do ensino superior sobre o estatuto remuneratório destes licenciados, adquire ainda maior importância 
quando comparamos os  salários no último ano da licenciatura com os recebidos em Maio de 1999. No primeiro 
caso, 60,3% dos inquiridos recebia uma remuneração inferior a 100 contos, 32,8% recebiam um salário 
compreendido entre 100 e 200 contos, 5,5% tinha rendimentos do trabalho que variavam entre 200 e 300 contos 
e 1,4% auferia um salário superior a 300 contos. Em Maio de 1999, apenas 5,3% de inquiridos recebia menos 
100 contos mensais. Os restantes 94,7% distribuíam-se pelos escalões de rendimento, da seguinte forma: com 
salários compreendidos entre 100 e 200 contos mensais encontramos 56,3% de inquiridos; com remunerações 
superiores a 100 contos mas inferiores a 200 contos 56,3% dos licenciados; com rendimentos entre 200 e 300 
contos mensais 26,1%; e, por último, com salários superiores a 300 contos, 12,2% dos diplomados.  

 

Gráfico nº38 
Nível de remuneração antes da conclusão da licenciatura e em Maio de 1999 (%) 
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Estes resultados colocam em evidência dois aspectos distintos. O primeiro desses aspectos reside no 

facto de a melhoria salarial registada não estar, para a maioria dos licenciados, necessariamente relacionada 
nem com a rotatividade de emprego108 nem com a profissão exercida em Maio de 1999109. O segundo aspecto 
                                                           
108 Como já referimos, 67,1% destes inquiridos teve apenas um emprego. Além disso, a relação entre nível de remuneração e nº de empregos não tem 
significado estatístico. 
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decorre da análise comparativa entre as remunerações auferidas no emprego actual pelos diplomados inseridos 
na vida activa antes da conclusão da licenciatura e os que só iniciaram o processo de inserção profissional 
depois da sua conclusão. Neste caso, são os licenciados que no último de frequência do curso do ensino 
universitário tinham o estatuto de trabalhador-estudante os que auferem salários mais elevados: 38,3% dos 
inquiridos que preenchem esta condição recebia, em Maio de 1999, mais de 200 contos mensais enquanto que 
entre os seus colegas, ela se situa em 30%110.  

As diferenças salariais entre estes dois grupos de diplomados, a par da melhoria generalizada dos 
níveis de remuneração entre a população inquirida cuja condição perante o trabalho,  antes da conclusão da 
licenciatura, era a de activo trabalhador, leva-nos a concluir que, para estes licenciados, o principal impacte da 
obtenção do diploma do ensino universitário sobre a situação profissional reside na melhoria do estatuto 
remuneratório. 

No entanto, o aumento dos rendimentos de trabalho está associado a duas variáveis: a idade e o sexo 
dos inquiridos111.  Com efeito, a remuneração mensal varia na razão directa da idade: mais de metade os 
inquiridos com menos de 31 anos recebia um salário inferior a 200 contos enquanto que a maioria dos que 
tinham uma idade superior a 32 anos auferiam um rendimento mensal superior a esse valor (Quadro nº86).  
Estes resultados vêm, uma vez mais, corroborar a ideia, já defendida anteriormente112, que a experiência 
profissional é um elemento fundamental das políticas salariais. 

 
Quadro nº86 

Nível de remuneração  por idade em Maio de 1999 (%) 

 

 Menos de 100 
Ct 

Entre       100-
200Ct 

Entre 200Ct-
300Ct 

Entre 300Ct-
400Ct Mais de 400Ct 

Menos de 26 anos 4,6 71,9 15,8 6,1 1,8 

27-31 anos 6,8 55,5 26,2 7,9 3,7 

32-36 anos 2,3 56,8 24,3 6,8 5,4 

37-41 anos 3,2 44,2 39,5 7,0 7,0 

42-46 anos 4,5 41,9 32,3 16,1 6,5 

Mais de 47 anos 4,5 22,7 50,0 13,6 9,1 

 
O sexo dos inquiridos é a segunda variável que influencia o nível de remuneração, em Maio de 1999 

(Quadro nº87). À semelhança do que se verificava no último ano da licenciatura, são as diplomadas que 
possuem rendimentos salariais menos elevados. Enquanto que 69,4% tem um salário inferior a 100 contos e 
apenas 0,7% recebe mais de 300 contos mensais, entre os seus colegas do sexo masculino, 50,3% estão no 
escalão de rendimento mais baixo e 9,4% no mais elevado.  

 

                                                                                                                                                                                     
109 À semelhança do que se verifica com o nº de empregos, também  à profissão actual não está associada ao nível de remuneração. 
110 Cf Capítulo 5, Gráfico nº28 
111 Para um nível de significância de p<.05, verifica-se uma relação com significado estatístico entre «nível de remuneração» e «idade» ( X2 =.01939) e 
entre »nível de remuneração» e «sexo» (X2 =.00001).  
112 Cf  Capítulo IV e V. 
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Quadro nº87 
Nível de por sexo remuneração em Maio de 1999 (%) 

 

 Menos de      
100Ct 

Entre       100-
200Ct 

Entre       200-
300Ct Mais de 300Ct 

Masculino 50,3 30,4 9,9 9,4 

Feminino 69,4 23,1 6,7 0,7 

 
 
Todavia, se a discriminação de que as mulheres são alvo no mercado de trabalho não é um dado novo, 

já a acentuação deste fenómeno ao longo da trajectória profissional das diplomadas do sexo feminino se 
apresenta como um  fenómeno a merecer uma análise mais detalhada mas que não se coaduna com os 
objectivos deste trabalho. Nesta perspectiva, limitamo-nos enunciar os três resultados empíricos que suportam a 
ideia que a diferença salarial entre os licenciados do sexo masculino e feminino se acentua com a antiguidade 
no mercado de trabalho. Entre os diplomados envolvidos em processos de inserção profissional, a discriminação 
salarial só se verifica à medida que a experiência profissional aumenta113. Entre os licenciados inseridos na 
população activa antes da conclusão da licenciatura, as diferenças salariais são já significativas quando se trata 
do rendimento auferido no último ano da licenciatura. A discriminação salarial aumenta de intensidade, quando 
se analisa a remuneração que recebiam em Maio de 1999. 

 
 

2.4. Mobilidade socioprofissional intra-geracional 
 
Um dos elementos estruturantes das trajectórias profissionais dos diplomados sobre os quais incide 

esta análise é, como vimos anteriormente, a reduzida mobilidade de emprego: 67,2% teve apenas um emprego 
desde que concluiu a licenciatura, sendo esse emprego, na maioria dos casos, o mesmo que ocupava no último 
ano da frequência do curso superior. Assim, apenas 32,8% destes inquiridos participam em trajectórias de 
mobilidade socioprofissional. A questão que se coloca é a de saber qual o tipo de mobilidade que caracteriza as 
trajectórias profissionais dos 32,8% de inquiridos que mudaram de emprego.  

 
Gráfico nº39 

Tipo de mobilidade socioprofissional (%) 
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113 Neste grupo de inquiridos, as diferenças salariais entre homens e mulheres só têm significado estatístico quando se trata do salário auferido em Maio de 
1999.  
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Quando comparamos a profissão exercida no último ano de frequência da licenciatura com as que os 
diplomados exerceram no 1º emprego a que acederam depois da obtenção do diploma do ensino superior e no 
emprego que ocupavam em Maio de 1999, verificamos que, em ambos os casos, mais de metade dos inquiridos 
está inserida em trajectórias de mobilidade socioprofissional ascendente (Gráfico nº39). Para estes diplomados, 
a rotatividade de emprego correspondeu ao exercício de uma profissão diferente e mais exigente relativamente 
aos saberes profissionais necessários ao desempenho das funções que lhe estão associadas. 

Numa situação diferente, estão os inquiridos para quem a mudança de emprego se traduziu numa 
desqualificação profissional. Embora a percentagem de diplomados envolvidos neste processo seja bastante 
reduzida, ela traduz a sua dificuldade em aceder a um emprego que permitisse o exercício de uma profissão 
que, podendo ser diferente da anterior, se inscrevesse no mesmo grupo de profissões.  Neste sentido, os 2,2% 
de licenciados que passaram a exercer uma profissão menos qualificada quando mudaram de emprego, depois 
de terem concluído o curso e os 3,4% que, em Maio de 1999, tinham uma profissão cujas funções eram menos 
complexas do que as que desempenhavam no último ano de frequência da licenciatura, estão inseridos num 
percurso profissional que assenta numa mobilidade socioprofissional descendente. 

As trajectórias dos 36,7% de inquiridos que, no final da licenciatura, mudaram de emprego e os 33,3% 
que, em Maio de 1999, tinham acedido a um emprego diferente daquele que ocupavam no último ano de 
frequência do curso caracterizam-se por assentarem numa mobilidade socioprofissional horizontal. Para estes 
diplomados, a rotatividade de emprego está associada ao exercício da mesma profissão ou de uma profissão 
diferente mas pertencente ao mesmo grupo de profissões. 

Os dados que acabamos de apresentar permitem-nos concluir que o impacte da licenciatura sobre as 
trajectórias profissionais de todos aqueles que já faziam parte da população activa antes da sua conclusão 
assume duas grandes configurações. Para a maioria dos diplomados esse impacte foi nulo: até Maio de 1999, 
67,2% teve apenas um emprego e esse emprego era o mesmo que ocupava no último ano de frequência do 
curso universitário. Para 32,8% dos que mudaram de emprego, essa mudança traduziu-se, maioritariamente, 
numa melhoria da sua situação socioprofissional. 

 
 

2.5. Mobilidade socioprofissional inter-geracional 
 
Em Maio de 1999, a maioria dos inquiridos exercia as profissões de professor (34,6%), advogado 

(10,3%) e  médico (7,1%). No entanto, a distribuição dos licenciados por estas profissões assume contornos 
distintos em função da actividade profissional exercida pelo pai (Quadro nº88).  

Os inquiridos que exerciam a profissão docente eram, predominantemente, filhos directores de grandes 
empresas e de PME (37,7%), professores (37,5%), técnicos de investigação física e química (45,5%), técnicos 
de finanças e contabilidade (46,2%), técnicos de gestão e de  administração (50%), técnicos de nível intermédio 
da administração pública (50%) e operários (40%).  

Os advogados, por seu turno, eram, principalmente, filhos de quadros superiores da administração 
pública (15%), médicos (15,4%), advogados (33,3%), de outros especialistas de profissões científicas e 
intelectuais, de técnicos de gestão e administração (12,5%) e de agricultores (40%). 

Resta-nos, por último, os diplomados que exerciam a profissão de médicos. Eles eram, 
predominantemente, filhos de directores de empresas (10,4%), médicos (23,1%), advogados (33,3%), técnicos 
de gestão e administração e de outros técnicos de nível intermédio (10,5%). 
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Quadro nº88 
Profissão dos diplomados em Maio de 1997 por profissão do pai (%) 
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QS Administração Pública 
 

0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 20,0 15,0 5,0 10,0 5,0 0,0 0,0 5,0 25,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

Directores de grandes 
empresas e de PME 

2,6 0,0 1,3 1,3 10,4 37,7 9,1 3,9 3,9 3,9 2,6 0,0 3,9 1,3 3,9 2,6 
5,2 1,3 0,0 

Engenheiros e Arquitectos 0,0 9,1 0,0 9,1 0,0 12,8 9,1 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 9,1 18,2 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

Médicos 15,4 0,0 7,7 23,1 23,1 15,4 15,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7,7 0,0 0,0 

Prof. Ens. Superior, 2º 3º 
Ciclo e Secundário 

0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 
0,0 0,0 12,5 

Advogados 16,7 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

Outros especialistas  
Profissões cient./int. 

4,3 8,7 4,3 4,3 4,3 21,7 13,0 8,7 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 8,7 0,0 4,3 
4,3 0,0 4,3 

Técnicos Investigação Física 
e Química 

0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 45,5 9,1 0,0 18,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

Técnicos de finanças e 
comércio 

14,7 0,0 0,0 0,0 7,7 46,2 0,0 7,7 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 
7,7 0,0 0,0 

Técnicos de gestão e 
administração 

0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 50,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12,5 0,0 12,5 

Técnicos de nível interm. da 
Adm. Pública 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 7,1 0,0 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 7,1 0,0 
7,1 0,0 0,0 

Outros técnicos nível 
intermédio 

0,0 0,0 5,3 10,5 10,5 29,1 5,3 5,3 10,5 0,0 0,0 5,3 5,3 10,5 5,3 0,0 
0,0 0,0 5,3 

Pessoal administrativo 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 26,3 5,3 0,0 10,5 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0 
15,8 5,3 0,0 

Pessoal dos serviços 4,5 4,5 0,0 0,0 4,5 31,8 9,1 4,5 9,1 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 
9,1 9,1 0,0 

Agricultores 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 25,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8,3 16,6 0,0 

Operários 3,1 1,5 0,0 4,6 3,1 40,0 9,2 4,6 3,1 3,1 0,0 1,5 4,6 4,6 1,5 0,0 
0,0 13,9 1,5 

 



 
Um primeiro aspecto que ressalta desta análise é a percentagem de inquiridos envolvidos numa 

estratégia de reprodução socioprofissional. Quando comparamos a profissão exercida pelo pai com a exercida 
pelos filhos, verificamos que a percentagem de diplomados que exercem a mesma profissão do pai varia entre 
um valor máximo de 37,5% junto dos descendentes de professores e um valor mínimo de 0% entre os inquiridos 
cujos pais são operários e camponeses.  

No entanto, as estratégias da reprodução socioprofissional estão menos difundidas neste grupo de 
diplomados do que entre os seus colegas que não tinham uma actividade profissional no último ano da 
licenciatura114. À excepção dos filhos de professores, a percentagem de médicos  descendente de médicos e a 
de advogados filhos de advogados são inferiores às registadas entre os inquiridos que durante a licenciatura 
tinham a condição de estudante: respectivamente, 23,1% versus 36,6% e 33,3% versus 45,5%. 

Os filhos de professores são os únicos que fogem a esta tendência. Com efeito, entre os diplomados 
descendentes de professores que exerciam uma actividade profissional, a percentagem dos que optaram pela 
mesma profissão do pai situava-se em 15,3% junto dos que deram início à transição para a vida e atingia 37,5% 
junto daqueles que já exerciam uma actividade profissional no último ano de frequência da licenciatura. Esta 
diferença na escolha da profissão docente parece ter subjacente duas representações distintas da profissão por 
parte dos filhos de professores, às quais a condição perante o trabalho, durante a licenciatura, não parece ser 
estranha. Nesta perspectiva, a imagem desvalorizada da profissão docente encontra  menor adesão junto dos 
inquiridos que já pertenciam à população activa no último ano do curso do que entre aqueles que eram estudantes 
«a tempo inteiro». Apesar desta diferença, a profissão docente continua a ser aquela que mais contribui para os 
processos de mobilidade socioprofissional ascendente em que alguns dos diplomados estão envolvidos.  

Quando analisamos o tipo de mobilidade socioprofissional intra-geracional, verificamos que as 
trajectórias profissionais de 49% destes inquiridos correspondem a uma mobilidade ascendente; que 19,4% 
participa em processos de mobilidade horizontal; e, por último, que os percursos profissionais de 31,6% de 
inquiridos dão origem a uma mobilidade socioprofissional descendente (Quadro nº89).  Como seria de esperar, 
estas três modalidades de mobilidade não se distribuem de uma forma homogénea pela população que constitui 
o objecto de análise deste capítulo.  

À semelhança dos resultados obtidos para os diplomados que transitaram para a vida activa depois da 
obtenção do diploma do ensino superior115, é também entre os descendentes de pais que exercem as profissões 
menos qualificadas que a mobilidade socioprofissional ascendente se encontra mais generalizada. São os filhos 
de técnicos de nível intermédio (86,2%), de pessoal administrativo (92,3%), de pessoal dos serviços (96,5%), de 
agricultores (100%) e de operários (100%) que, maioritariamente, exercem uma actividade profissional mais 
qualificada do que os pais. Efectivamente, eles são os principais responsáveis pelo movimento de mobilidade 
socioprofissional ascendente que se verifica entre os inquiridos que, no último ano da licenciatura, conciliavam a 
frequência do curso do ensino superior com uma actividade profissional. 

Os seus colegas filhos de quadros superiores da administração pública, dirigentes de grandes 
empresas e de especialistas de profissões científicas e intelectuais encontram-se numa situação bastante 
diferente. Entre os descendentes de famílias cuja profissão do pai pertence ao grupo de profissões que ocupa o 
lugar de topo na estrutura socioprofissional – quadros superiores e dirigentes de empresas – o tipo de 
mobilidade dominante é a descendente: 97,9% dos diplomados exercia uma profissão que os coloca numa 
posição inferior à do pai, na estrutura de qualificações. As possíveis explicações para este movimento 

                                                           
114 Cf Capítulo V, Quadro nº69. 
115 Cf Capítulo V, Quadro nº69. 
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generalizado de «desqualificação socioprofissional» foram avançadas quando analisámos os diplomados que 
iniciaram o processo de inserção profissional.  

 
Quadro nº89 

Tipo de mobilidade socioprofissional inter-geracional (%) 

 

 Mobilidade 
Ascendente 

Mobilidade 
Horizontal 

Mobilidade 
Descendente 

QS Adm. Pública, Directores de 
grandes empresas e PME 

0,0 2,1 97,9 

Especialistas das profissões 
científicas e intelectuais  

6,6 78,7 14,8 

Técnicos de nível intermédio 86,2 10,8 3,1 

Pessoal administrativo 92,3 5,1 2,6 

Pessoal dos serviços 96,5 4,5 0,0 

Agricultores 
 

100,0 0,0 0,0 

Operários 
 

100,0 0,0 0,0 

Total 
 

49,0 19,4 31,6 

 
Os filhos dos especialistas das profissões científicas e intelectuais encontram-se numa situação 

diferente dos colegas a que acabámos nos de referir. Entre eles, o tipo de mobilidade dominante é a horizontal: 
78,8% destes diplomados tinha, em Maio de 1999, uma actividade profissional que lhe permitia manter a mesma 
posição dos pais na hierarquia socioprofissional. 

Em síntese, a obtenção do diploma tem várias repercussões sobre as trajectórias profissionais dos 
inquiridos. Para alguns diplomados ela terá sido, certamente, responsável  pela mobilidade de emprego, ainda 
que esta apresente valores pouco elevados. Mas o seu principal impacte faz-se sentir sobre a mobilidade 
socioprofisssional intra e inter-geracional. Com efeito, para a maioria dos diplomados, a conclusão do curso do 
ensino superior permitiu o exercício de uma profissão mais qualificada do que aquela que exerciam no último 
ano da licenciatura. Situação semelhante é a que encontramos quando analisamos a mobilidade inter-
geracional. Também neste caso, a profissão que estes diplomados exercem ocupa uma posição superior à do 
respectivo pai, na estrutura socioprofissional.  
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Conclusão 
 
 
 

Um dos aspectos mais relevantes deste relatório reside no facto de a maioria dos diplomados da UL 
estar inserida em processos de inserção profissional que, grosso modo, podem ser caracterizados como «bem 
sucedidos»: acedem rapidamente ao primeiro emprego e exercem as profissões para as quais foram formados 
ou em áreas de actividade profissional próxima; o desemprego de inserção de longa duração atinge valores 
reduzidos; e o desemprego de mobilidade, embora mais difundido, tem uma duração média de 5,8 meses. O 
aspecto menos favorável deste processo reside na difusão generalizada da precariedade das relações 
contratuais: em conjunto, os contratos a termo certo e o trabalho independente são os vínculos laborais 
dominantes entre os licenciados. 

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

profissionais; a forma como os diplomados avaliam a formação recebida e os projectos escolares 

futuros são influenciados por um conjunto diversificado de variáveis, sendo as mais importantes: o 

curso, o ano de conclusão, a classificação final da licenciatura, a idade e o sexo dos licenciados.  

Há, contudo, duas variáveis que, pela importância que tradicionalmente lhes é atribuída na Sociologia 
da Educação, merecem comentário: o capital habilitacional do pai e a origem social dos licenciados. Ao contrário 
do que seria de esperar, estas duas variáveis não estão relacionadas com nenhum dos indicadores retidos neste 
estudo a fim de caracterizar a inserção e as trajectórias profissionais ou, ainda, a opinião dos diplomados sobre 
os cursos que frequentaram.  Dito de outra forma, o poder explicativo da origem social e do capital habilitacional 
dos pais dos licenciados da UL é nulo quando se trata de compreender os processos que decorrem durante e 
após a formação de nível superior. Em contrapartida, essas variáveis são fundamentais para nos darmos conta 
da selecção social que ocorre no ingresso no ensino universitário, a qual se encontra patente na composição 
social e na distribuição do capital escolar herdado dos diplomados da UL quando comparadas às da população 
portuguesa em geral. 

No que respeita às características sócio-demográficas dos diplomados da UL, há três aspectos que 
importa reter: 
 
• São maioritariamente mulheres. Estas encontram-se sobre-representadas entre os diplomados da UL 

(60,5%), em particular nas licenciaturas em História, Línguas e Literaturas, Pintura e Escultura, Biologia, 
Engenharia da Linguagem, Ciências da Educação e Psicologia. Nestes cursos, a percentagem de 
diplomados do sexo feminino é, pois, ainda superior à percentagem encontrada para o total da população 
inquirida. Cursos predominantemente masculinos, onde os diplomados do sexo masculino estão portanto 
em maioria, são apenas as licenciaturas em Informática, Física e Medicina Dentária.  

 
• São oriundos de famílias com reduzido capital habilitacional. Aproximadamente metade dos progenitores 

dos diplomados tem uma escolaridade igual ou inferior ao 2º ciclo (seis anos de escolaridade). Contudo, 
quando comparamos a estrutura de habilitações escolares dos licenciados da UL com a da população 
activa, verificamos que os diplomados oriundos de grupos domésticos onde o pai é detentor de um diploma 

 
 

INQUÉRITO AOS DIPLOMADOS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA (1994 -1998) 
 

151 



do ensino superior estão fortemente sobre-representados na população inquirida, com particular incidência 
nos cursos de Escultura e Pintura, Medicina, Medicina Dentária, Farmácia e Física. Em contrapartida, nos 
cursos de Geofísica, Filosofia, Geografia, Línguas e Literaturas, mais de metade dos pais dos licenciados 
possui uma escolaridade igual ou inferior ao 1º ciclo (quatro anos de escolaridade). 

 
• Finalmente, são provenientes, na sua maioria, da grande e média burguesia e da nova burguesia 

assalariada (59,6%). A sobre-representação destes diplomados na população inquirida é particularmente 
visível nos cursos de Escultura e Pintura, Medicina, Geofísica, Farmácia e Medicina Dentária, enquanto nos 
de Geografia, Línguas e Literaturas e Matemáticas são os filhos dos assalariados manuais que estão mais 
representados. 

 
Em Maio de 1999, quando responderam ao inquérito, os diplomados da UL distribuíam-se por um 

conjunto diversificado de estatutos ocupacionais: 
 
• Os diplomados que estavam inseridos no mercado de trabalho por via do assalariamento constituíam o 

grupo mais numeroso (55,5%), correspondendo a mais de metade dos inquiridos. No entanto, a 
especificidade da relação contratual que estabelecem com a entidade patronal divide estes diplomados em 
três categorias: os trabalhadores ocasionais (5,8%), os trabalhadores com contrato a termo certo (49%) e os 
que possuíam um contrato a tempo indeterminado (45,2%). Na medida em que estes estatutos não se 
distribuem homogeneamente pela população inquirida, verifica-se que é entre os diplomados em Físico-
Química, Informática e Farmácia que encontramos as percentagens mais elevadas de trabalhadores 
efectivos, enquanto entre os licenciados em Línguas e Literaturas, Escultura e Pintura, Engenharia da 
Linguagem e Medicina predominam os contratos a prazo e o trabalho ocasional.    

 
• Os licenciados que se encontravam a frequentar um estágio correspondem a 15,2% dos inquiridos. Tal 

como no grupo anterior, também aqui encontramos duas situações distintas: aproximadamente metade dos 
estagiários recebia uma remuneração e a outra metade participava num estágio não remunerado. Ao 
contrário dos outros estatutos, a condição de estagiário está concentrada num reduzido número de cursos, 
predominando entre os licenciados em Filosofia, Direito, Medicina e Línguas e Literaturas. 

 
• Os diplomados que trabalhavam por conta própria representam 18,3% dos licenciados da UL. Destes, 15% 

eram patrões e 85%  trabalhadores independentes. Os diplomados em Medicina Dentária distinguem-se dos 
seus colegas na medida em que 94% destes licenciados era trabalhador por conta própria, quer como 
patrão quer como trabalhador independente. Numa posição radicalmente oposta estão os diplomados em 
Filosofia, Geografia, História, Línguas e Literaturas, Matemáticas, Biologia, Bioquímica, Estatística, Físico-
Química. Entre estes, a percentagem de trabalhadores por conta própria (patrões e trabalhadores 
independentes) nunca é superior a 10%. 

 
• Os diplomados que se encontravam numa situação de desemprego correspondem a 9% dos diplomados da 

UL. No entanto, a sua situação face ao desemprego apresenta contornos distintos: 7,7% estava 
desempregado e não procurava emprego; 35,5% encontrava-se à procura de um novo emprego; e 56,6% 
estava à procura do primeiro emprego. Destes últimos, a quase totalidade (89,1%) concluiu a licenciatura 
nos anos lectivos de 1998 (42,6%), de 1997 (35,9%) e de 1996 (10,7%). É entre os licenciados em 
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Geologia, História, Bioquímica, Pintura e Escultura e Direito que o desemprego é mais elevado. Em 
contrapartida, nenhum licenciado em Geografia, Medicina, Medicina Dentária e Geofísica se encontrava 
nesta situação. Registe-se, contudo, a importância relativa que o desemprego de longa duração assume 
entre os diplomados da UL. Com efeito, 67,4% dos licenciados que estavam à procura do primeiro emprego, 
em Maio de 1999, encontravam-se nessa situação há pelo menos um ano, uma vez que concluíram a 
licenciatura no ano lectivo de 1997 ou nos anos anteriores.  

 
• Os licenciados que, após a conclusão da licenciatura, prosseguiram estudos a tempo inteiro representam 

7% dos inquiridos. Destes, 17% encontra-se a frequentar um curso de pós-graduação, 36% um curso de 
Mestrado e 47% estava a preparar o Doutoramento. Mais de metade dos estudantes pós-graduados optou 
pela UL para dar continuidade à sua trajectória escolar. É entre os diplomados em Física, Bioquímica, 
Biologia, Geofísica e Línguas e Literaturas que o investimento num projecto escolar de nível pós-graduado 
colhe maior número de adeptos.  

 
No que respeita ao curso em que se licenciaram: 

 
• A maioria dos diplomados da UL (83%) frequentou o curso que escolheu como primeira opção. No entanto, 

nas licenciaturas em Engenharia da Linguagem, Estatística, Físico-Química, Geologia, Química e Ciências 
da Educação, mais de 40% dos diplomados concluiu uma formação que não correspondia à sua primeira 
escolha. 

 
• A classificação média de conclusão da licenciatura é 13,6 valores, variando entre uma nota mínima de 10 

valores e uma máxima de 18 valores. Os licenciados em Medicina são os que concluem o curso com uma 
nota média mais elevada (15,7 valores) enquanto os diplomados em Direito terminam a licenciatura com a 
classificação média mais baixa (12,2 valores). 

 
• A maioria dos diplomados está satisfeita com o curso que frequentou, com a aquisição de conhecimentos e 

com o desenvolvimento das capacidades para que ele contribuiu. Mais de 80% de inquiridos afirma que o 
curso que frequentou contribuiu bastante ou mesmo muito para «dominar os fundamentos do respectivo 
campo de estudos» (84%), «desenvolver capacidades de análise e de síntese» (87,2%) e «desenvolver o 
interesse pelo prosseguimento de estudos» (83,2%). Ligeiramente inferiores, mas ainda francamente 
maioritárias, são as respostas dos licenciados para quem o «desenvolvimento do sentido crítico» (78,4%) e 
o «desenvolvimento das capacidades de expressão» (61,2%) são também objectivos claramente atingidos. 

 
• No caso da satisfação com o curso e com a preparação para a vida activa, as opiniões são mais 

divergentes. Mais de metade dos licenciados considera que o curso pouco ou nada os preparou para 
«responder às solicitações do mercado de trabalho» (55,9%), «para se integrar na vida activa» (56,2%) e 
para «progredir na carreira» (51%). Os dois indicadores que congregam uma maioria de respostas 
favoráveis em pouco ultrapassam a fasquia dos 50%: a «aquisição de métodos de trabalho» recolhe 52,8% 
das resposta nas modalidades «muito» e «bastante», e a «capacidade para resolver problemas concretos 
de trabalho» 56,7%. 
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• Mais de metade dos diplomados (59,2%) continua a manter contactos com a Faculdade onde se licenciou. 
Esses contactos assumem, principalmente, a forma de participação em eventos científicos (20,9%) e 
culturais (12,5%) organizados pela respectiva Faculdade;  participação em reuniões com antigos colegas 
(20%) e frequência de cursos de pós-graduação (16,7%). São os diplomados em Medicina Dentária 
(92,9%), Física (82,6%), Físico-Química (80,0%), Psicologia (77,1%), Ciências da Educação (76,9%), 
História (76,8%), Filosofia (75,7%) e Medicina (75,0%) aqueles que mantêm, em maior número, contacto 
com a Faculdade onde se licenciaram. 

 
• A quase totalidade dos diplomados da UL está inscrita num programa de pós-graduação (35,8%) ou mostra-

se disposta a inscrever-se no futuro (63,2%). Entre os que estão a frequentar um formação pós-graduada, 
94,8% estão matriculados num curso de Mestrado ou de pós-graduação, tendo a maioria (59,6%) optado 
por prosseguir estudos na UL. Dos  63,2% de inquiridos que exprimem a intenção de virem a frequentar, no 
futuro, um programa de pós-graduação: 48% pretende inscrever-se num curso de pós-graduação, 33,7% 
num curso de mestrado e 11,3% num curso de doutoramento, sendo a UL o estabelecimento de ensino 
escolhido pela maioria destes diplomados. 

 
Concluída a licenciatura, mais de dois terços dos diplomados da UL (69%) iniciaram o seu processo de 

inserção profissional (31% já estavam a trabalhar quando acabaram o curso, como veremos adiante quando 
recapitularmos as trajectórias dos chamados trabalhores-estudantes). Para analisar este processo, foram retidos 
os seguintes indicadores: tempo decorrido até à obtenção do primeiro emprego; meios de procura de emprego 
mobilizados; tipo de vínculo laboral; tipo de empresa; e relação entre o curso frequentado e a profissão exercida. 
 
• Para a maioria dos licenciados da UL, a transição da Universidade para o mundo do trabalho é um processo 

relativamente rápido e pouco complexo: ou começaram imediatamente a trabalhar (50%) ou o tempo de 
procura de emprego não excedeu os doze meses (39,6%). Os restantes 10,4% viveram um situação de 
desemprego de inserção de longa duração. 

 
• A partir do tempo despendido à procura do primeiro emprego foi possível identificar três modelos distintos 

de transição para vida activa: 
 

 O primeiro modelo caracteriza-se pela passagem directa da condição de estudante à de 
activo empregado, correspondente a 49,9% dos diplomados que iniciaram a transição para 
a vida activa. Este modelo é dominante entre os diplomados em Matemáticas, Medicina, 
Informática, Farmácia e Medicina Dentária.  

 
 No segundo modelo, à condição de estudante sucede-se a de activo desempregado de 

curta duração à procura do primeiro emprego e só, posteriormente, a de activo 
empregado. Tratando-se de um modelo de transição bastante difundido entre os 
diplomados da UL (40,9%), adquire maior expressão entre os licenciados em Escultura e 
Pintura, Biologia, Design, Engenharia da Linguagem, Geologia, Estatística, Química e 
Psicologia. 
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 No terceiro modelo, a transição da condição de estudante para a de activo empregado é 
mediada por um período superior a doze meses, durante o qual os recém-diplomados 
assumem a condição de desempregados de longa duração, à procura do primeiro emprego. 
Embora residual (9,2%), são os diplomados em Psicologia, Direito e História aqueles que 
mais se viram confrontados com esta situação. 

 
• Relativamente aos meios utilizados a fim de obterem o primeiro emprego, a  maioria dos diplomados 

(69,9%) obteve o primeiro emprego através de: concurso público (24,1%), resposta a anúncios (8,8%), auto-
proposta (6,7%), professores (6,4%), estágios (13,7%) e redes sociais constituídas por amigos (11,2%), 
familiares (5,4%) e colegas (2,8%).  

 
• Os vínculos laborais mais difundidos entre os diplomados são os contratos a termo certo (45,6%) e os 

chamados ‘recibos verdes’ (24,7%). Apenas 14,6% dos licenciados estabeleceu com a primeira entidade 
patronal um vínculo estável através da celebração de um contrato a termo indeterminado. 

 
• Aproximadamente metade dos diplomados obteve o primeiro emprego no sector público, quer se trate de 

organismos da administração pública (38,8%) ou de empresas públicas (7,0%). As empresas privadas, por seu 
turno, foram responsáveis pelo recrutamento de 41,1% dos licenciados.  

 
• No que respeita à relação entre o curso frequentado e a profissão exercida, a maioria dos licenciados teve, no 

primeiro emprego, uma ocupação relacionada com o curso (73%) ou numa área de actividade próxima deste 
(18%), enquanto 9% exerceu uma actividade profissional numa área de actividade totalmente diferente 
daquela em que se licenciou. A partir dos resultados obtidos é possível identificar três tipos distintos de relação 
entre o curso e a profissão exercida no primeiro emprego: 

 
 A «adequação perfeita e concentrada» caracteriza-se por existir uma relação adequada entre 

a formação e a profissão, circunscrevendo-se este tipo de relação a um número reduzido de 
profissões. A adequação perfeita e concentrada predomina entre os diplomados em Filosofia, 
Geografia, Matemáticas, Medicina, Bioquímica, Geofísica, Farmácia e Medicina Dentária. No 
entanto, é entre os licenciados em Medicina, Medicina Dentária e Geofísica que esta relação 
adquire maior expressão, com todos os diplomados dos dois primeiros cursos a exercerem a 
sua primeira ocupação profissional como médicos, e os terceiros como técnicos de 
investigação física e química. 

 
 A «adequação perfeita e segmentada» distingue-se da primeira pelo facto de a relação 

entre profissão e curso se estender a um conjunto diversificado de profissões. Este tipo de 
relação é o que está mais difundido entre os diplomados da UL, encontrando-se presente 
entre os licenciados em Direito, Design, Línguas e Literaturas, Pintura e Escultura, 
Biologia, Engenharia da Linguagem, Estatística, Físico-Química, Física, Geologia, 
Informática, Química e Psicologia. 

 
 O terceiro e último tipo, que designámos por «adequação imperfeita», caracteriza-se pela 

quase inexistência de relação adequada entre o curso e a profissão exercida. Trata-se de um 
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tipo de relação que tem uma expressão residual entre os diplomados e que encontramos 
apenas entre os licenciados em História. Com efeito, estes últimos distribuem-se por um 
vasto número de profissões, muitas delas sem qualquer relação com a área de formação em 
que se diplomaram. 

 
• A larga maioria dos diplomados da UL (80,5%) desempenhou, no seu primeiro emprego, funções de quadro 

superior da administração pública, dirigente ou quadro superior de empresas, ou ainda especialista das 
profissões intelectuais e científicas. Os restantes 19,5% dos licenciados exerceram profissões com níveis de 
complexidade bastante reduzidos e para as quais estavam sobre-qualificados.  

 
No que respeita às trajectórias profissionais dos diplomados da UL, há alguns aspectos que importa 

reter: 
 
• Bastante mais de metade dos licenciados (59,5%) mantém o mesmo emprego desde que concluiu a 

licenciatura, enquanto 40,5% já teve dois ou mais empregos. A estabilidade de emprego é uma 
característica dos diplomados em Geografia, Matemáticas, Físico-Química, Química, Ciências da Educação 
e Medicina Dentária. A mobilidade de emprego, maioritariamente involuntária, predomina entre os 
licenciados em História, Design, Farmácia e Psicologia. 

 
• Para 36,9% dos diplomados que mudaram de emprego, essa mudança foi acompanhada pela vivência de 

uma situação de desemprego de mobilidade. Embora o desemprego de mobilidade atinja licenciados de 
todos os cursos, os diplomados em Geografia, Medicina Dentária e Ciências da Educação são aqueles que 
apresentam menor vulnerabilidade a este tipo de  desemprego. Em contrapartida, é entre os licenciados em 
História, Línguas e Literaturas, Escultura e Pintura, Design e Física que o carácter recorrente do 
desemprego se faz sentir com maior intensidade: cerca de um em cada quatro destes licenciados esteve já 
desempregado pelo menos duas vezes ao longo do seu percurso profissional.  

 
• No caso dos diplomados que estiveram envolvidos em processos de rotatividade de emprego, o tipo de 

mobilidade sócio-profissional que impera é o horizontal: três em cada quatro diplomados, quando mudaram 
de empresa patronal, acederam a um novo emprego que lhes permitiu exercer uma actividade profissional 
que, podendo não ser exactamente igual à que exerciam anteriormente, pertencia ao mesmo nível de 
qualificação.  

 
• Metade dos licenciados (50,8%) está envolvida numa trajectória de mobilidade social inter-geracional de 

sentido ascendente. É entre os licenciados cujos pais exercem profissões menos qualificadas que 
encontramos, previsivelmente, um movimento de ascensão sócio-profissional generalizado: 
aproximadamente dois terços dos inquiridos filhos de técnicos de nível intermédio e a quase totalidade dos 
descendentes de pessoal administrativo, pessoal dos serviços, agricultores e operários exercem uma 
profissão que lhes permitiu ocupar uma posição mais elevada na hierarquia sócio-profissional. Eles são os 
principais responsáveis pela intensidade da mobilidade ascendente inter-geracional que encontramos entre 
os diplomados da UL.  
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Os estudantes-trabalhadores correspondem a 29% dos diplomados da UL inquiridos. Trata-se de um 
grupo que já exercia uma actividade profissional no último ano de frequência da licenciatura. Para estes 
diplomados, a obtenção do diploma do ensino superior teve algumas implicações sobre as trajectórias 
profissionais em que estavam envolvidos. 
 
• Os diplomados que já estavam inseridos na vida activa encontram-se distribuídos por três categorias 

distintas: permaneceram no mesmo emprego (64,9%), mudaram de entidade patronal (33,5%) ou 
prosseguiram estudos, trocando a condição de activo pela de estudante (1,8%). 

 
• A maioria dos inquiridos permaneceu no mesmo emprego após ter obtido o diploma do ensino superior. No 

entanto, esta permanência assume três contornos distintos:  
 

 Para 41,2% destes inquiridos, correspondentes a 11,9% do universo dos licenciados da 
UL, a licenciatura não teve qualquer repercussão imediata na situação profissional: 
mantiveram o mesmo emprego, a mesma categoria profissional e o mesmo estatuto 
remuneratório. Mais de um quarto dos estudantes-trabalhadores que se licenciaram em 
Filosofia, Geografia, História, Línguas e Literaturas, Direito, Engenharia da Linguagem, 
Ciências da Educação, Psicologia e Medicina Dentária manteve a mesma situação 
profissional, no período imediatamente posterior à conclusão do curso. 

 
 Para 33,4%, a licenciatura teve repercussões na categoria profissional. É entre os 

licenciados em Geografia, História, Matemáticas, Biologia, Engenharia da Linguagem, 
Geologia e Química que se verificam as percentagens mais elevadas de diplomados que 
beneficiaram da mudança de categoria profissional.  

 
 O aumento dos rendimentos do trabalho com a conclusão da licenciatura é o tipo de 

benefício menos difundido entre esta população (25,3%), registando-se tais aumentos 
principalmente entre os diplomados em Escultura e Pintura, Estatística, Física, Físico-
Química e Ciências da Educação. 

 
• Os que mudaram de emprego depois da licenciatura são, na sua maioria, licenciados em Filosofia, 

Medicina, Estatística, Geologia e Farmácia. 
 
• Dos 33% de diplomados que mudaram de emprego desde que concluíram a licenciatura, 57,9% mudou uma 

vez de emprego, 24,8% duas vezes e 17,3% teve três ou mais entidades patronais. Para 29,1% destes 
licenciados a rotatividade de emprego foi acompanhada por uma situação de desemprego. 

 
• Para 63,3% dos licenciados que mudaram de emprego, esta mudança implicou a sua participação em 

trajectórias de mobilidade intra-geracional de sentido ascendente. 
 
• No que respeita à mobilidade sócio-profissional inter-geracional, verifica-se que as trajectórias de 49% 

destes inquiridos correspondem a uma mobilidade ascendente.  
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ANEXO 1 
 
Inquérito aos Diplomados 
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Exmo(a) Senhor(a), 
 
Tenho a honra de me dirigir a V. Exª. na sua qualidade de diplomado da Universidade de Lisboa, a fim 
de solicitar a sua colaboração para um projecto em que a nossa Universidade se encontra actualmente 
muito empenhada.  
 
Como é do seu conhecimento, com a expansão do ensino universitário, são cada vez mais complexos 
os problemas que os jovens diplomados enfrentam para se inserirem na vida activa e para 
desenvolverem as suas carreiras profissionais. Entendeu assim a Reitoria promover um importante 
conjunto de acções destinadas a apoiar os alunos e recém-licenciados da UL nas suas saídas 
profissionais. 
 
Entre outras acções, decidimos lançar um inquérito a todos os diplomados dos últimos cinco anos pelas 
Faculdades da UL com vista a conhecer melhor a situação profissional dos nossos antigos alunos. 
Venho assim pedir-lhe o grande favor de colaborar connosco, preenchendo e devolvendo o presente 
questionário até ao próximo dia 31 de Maio de 1999, com a garantia de que as informações que 
entender prestar-nos serão absolutamente confidenciais e exclusivamente destinadas a tratamento 
estatístico pelos serviços da Reitoria. 
 
Antecipadamente grato pela sua colaboração, que muito contribuirá para ajudar a Universidade no 
apoio à inserção profissional dos seus antigos e actuais alunos, aproveito o ensejo para lhe apresentar 
as minhas melhores saudações académicas. 
 
      Manuel Villaverde Cabral 
       Vice-Reitor 
  
Para qualquer esclarecimento, queira por favor dirigir-se ao Gabinete de Apoio aos Estudantes - 
Reitoria da Universidade de Lisboa - Alameda da Cidade Universitária - 1699 LISBOA CODEX - tel: 796 
76 24 - fax: 793 36 24 - e-mail: gape@reitoria.ul.pt
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INQUÉRITO AOS DIPLOMADOS 

 
 
1. Indique s.f.f. a Faculdade da Universidade de Lisboa onde se licenciou 

_________________________________________________________________ 
2. Indique o Curso (e variante) da sua Licenciatura___________________________ 
 _________________________________________________________________ 
3. Indique o ano lectivo em que se matriculou pela 1ª vez neste Curso _____/____ 
4.   Indique o ano em que concluiu a licenciatura  ______/_____ 
5.   Indique a nota de conclusão da licenciatura ___________ 
 
 
A. Dados Pessoais e Familiares 
 
6. Idade ____ anos                                             7. Sexo Masculino___1  Feminino___2 
 
8. Qual era a sua situação conjugal quando concluiu a Licenciatura? 
9. E actualmente?             
                                P.8   P.9 
• Solteiro/a                      ________ 1              ______ 1 
• Casado/a /Vivia conjugalmente                            ________ 2              ______ 2 
• Separado/a ou divorciado/a                                ________ 3               ______ 3 
• Viúvo/a                      ________ 4               ______ 4 
 
10. Em que concelho nasceu (se não nasceu em Portugal, indique sff o país)___________ 

_________________________________________________________________ 
11. Em que concelho reside actualmente? ______________________________________ 
12. Em que concelho residia quando acabou a Licenciatura? _______________________ 
______________________________________________________________________ 
 
13. Em que concelho residiam os seus Pais nessa altura?___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
14. Assinale com um ⌧, no quadro abaixo, o grau de instrução que o seu Pai concluiu. 
15. Assinale com um ⌧, no quadro abaixo, o grau de instrução que a sua Mãe concluiu. 
 
Grau de instrução Pai Mãe 
Nunca frequentou a escola               1              1 
Frequentou mas não completou o Ensino Primário               2              2 
Ensino Primário (4º classe)               3              3 
Ensino Preparatório (6º ano)               4              4 
Ensino Secundário unificado (9º ano)               5              5 
Ensino Complementar ou equivalente (7º ano ou 12º ano)               6              6 
Ensino  Médio ou Superior               7                   7 
 
 
16. Qual é a ocupação profissional do seu Pai? [No caso de se encontrar presentemente reformado 
       ou  já ter falecido, indique a última ocupação, descrevendo-a da  forma  mais detalhada possível] 
      ________________________________________________________________ 
      ________________________________________________________________ 
 
 
17. Em que tipo de empresa ou organização o seu Pai trabalha ou trabalhava? 
 
Empresa privada até 10 empregados                                                                   ____1 
Empresa privada entre 11 e 100 empregados                                                       ____2 
Empresa privada com mais de 100 empregados                                                   ____3 
Empresa pública (ou mista com capitais públicos)                                               ____4 
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Organismo da Administração Pública  
        (por ex: Escolas, Tribunais, Hospitais)       

____5 

Trabalha por conta própria (sem empregados)              ____6 
Trabalha por conta própria (com empregados)                                                    ____7 
Outro tipo: especifique sff________________________________  ____ 
 
 
18. Indique o sector de actividade dessa empresa ou organização? 
 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura                         ____1 
Pesca                                                                                          ____2 
Indústrias extractivas                                                                  ____3 
Indústrias transformadoras                                                          ____4 
Produção e distribuição de electricidade, gás e água               ____5 
Construção                                                                                 ____6 
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico                                         

  ____7 

Alojamento e restauração (restaurantes e similares)                     ____8 
Transportes, armazenagem e comunicações                                 ____9 
Actividades financeiras                                                                ___10 
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços  
prestados às  empresas  

  ___11 

Administração pública, defesa e segurança social obrigatória       ___12 
Educação                                                                                    ___13 
Saúde e acção social                                                                   ___14 
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais        ___15 
Famílias com empregados domésticos                                          ___16 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais    ___17 
 
 
 
       
 
19. Qual é a situação na profissão do seu  Pai?. 
 
Patrão  _____1 
Trabalhador por conta própria (isolado)  _____2 
Trabalhador por conta de outrém   _____3 
Outra situação  _____4 
 
 
20. Qual a ocupação profissional da sua Mãe? (No caso de se encontrar presentemente reformada ou já ter falecido, 
indique a última ocupação, descrevendo-a da forma  mais detalhada possível) 
 
• Nunca exerceu uma profissão                                               _____________________1 
• Ocupação actual ou última ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
21. Passemos agora à sua situação profissional actual. Qual é essa situação? 

[resposta múltipla no caso de ter mais de uma ocupação] 
 
      a. Tem um emprego com contrato a termo indeterminado  ____________ 
      b. Tem um emprego com contrato a termo certo  ___________________ 
      c. Trabalha ocasionalmente   ___________________________________ 
      d. Trabalha por conta própria (trabalho independente)  ________________ 
      e. Trabalha por conta própria (empresário)  ________________________ 
      f. Está a estudar a tempo inteiro  ________________________________ 
 f.1.Especifique se é Bolseiro/a:    SIM____ NÃO____ 
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      g. Está a participar num estágio não remunerado  ____________________ 
      h. Está a participar num estágio remunerado  _______________________ 
      i.  Está à procura do 1º emprego  ________________________________ 
      j.  Está desempregado e procura activamente emprego  ________________ 
      l.  Está desempregado e não procura emprego  ______________________ 
      m.Outra. Especifique sff_______________________________________ 
 
 
B. Trajectória escolar e opinião sobre o Curso 
 
22. O curso em que se diplomou foi a sua primeira opção?  
      SIM____ 1 (Passe sff para a P.25)               NÃO_____2 
 

Se não foi a primeira opção, indique o Curso e a Universidade que pretendia: 
 
23. Curso _____________________________________________________ 
 
24. Universidade ________________________________________________ 
 
 
25. Em que medida, a sua licenciatura lhe permitiu atingir os seguintes objectivos: 

          Muito Bastante Pouco Nada Não sabe 
                  ___    ____      ___    ___    ____        
a. Dominar os fundamentos  
    do respectivo campo de estudos                             ___    ____      ___    ___    ____ 
b. Desenvolver as capacidades  
    de análise e de síntese                                             ___    ____      ___    ___    ____ 
c. Desenvolver o interesse  
    para prosseguir o aprofundamento  
    dos seus conhecimentos                                         ___    ____       ___   ___     ____ 
d. Desenvolver o sentido crítico                                  ___    ____       ___   ___     ____ 
e. Desenvolver as capacidades  
    de expressão                                                          ___    ____       ___    ___     ____ 
 
26. E em que medida  a licenciatura o/a preparou para a vida profissional?  
                                                                         Muito   Bastante  Pouco  Nada  Não sabe  
     ___        ___        ___     ___       ____ 
a.  Desenvolveu a capacidade  
     de responder às solicitações  
     do mercado de trabalho                                   ___         ___       ___     ___       ____ 
b.  Desenvolveu a capacidade  
     de se integrar na vida activa                             ___         ___        ___     ___       ____ 
c.  Adquiriu métodos de trabalho  
     profissional                                                     ___         ___        ___     ___       ____ 
d.  Desenvolveu a capacidade de  
     resolver problemas concretos                          ___         ___        ___     ___        ____ 
e.  Permitiu a progressão na carreira                     ___          ___        ___     ___        ____ 
 
27. Com base no conhecimento que possui do seu Curso, se voltasse atrás o que faria? 
 
Inscrevia-me no mesmo curso   ______1 
Inscrevia-me noutro curso  ______2 
Não me inscrevia em nenhum curso universitário  ______3 
 
28. Que tipo de contactos tem mantido com a Faculdade onde se licenciou? 
 [resposta múltipla] 
a. Não manteve qualquer tipo de contactos      ___________________________ 
b. Participação em reuniões de antigos alunos  ___________________________ 
c. Colaboração em projectos da Faculdade      ___________________________ 
d. Frequência de cursos de pós-graduação      ___________________________ 
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e. Participação em eventos científicos             ___________________________ 
f. Participação em eventos culturais                 ___________________________ 
g. Outros. Especifique:______________________________________________ 
 
29. Está inscrito/a nalguma associação profissional? 
      Sim _________1              Não ________2 
 
 
30. Se está inscrito/a, indique qual ou quais. 
a.__________________________________________________ 
b.__________________________________________________ 
c.__________________________________________________ 
 
 
31. No último ano da licenciatura, qual era a sua situação perante o trabalho? 
 
• Era estudante a tempo inteiro         _____1  (Passe sff para P.38) 
• Tinha uma actividade profissional  _____2 
 
  
32. Descreva a actividade profissional que desempenhava no último ano da  
      licenciatura. [Por favor, descreva-a da forma mais detalhada possível] 
      ___________________________________________________________________ 
      ___________________________________________________________________ 
 
 
33. Como era exercida essa actividade  
 A tempo inteiro _____________1                A tempo parcial  _____________2 
 
 
34. Que tipo de vínculo tinha nessa actividade ? 
 
Contrato a termo certo ______1 
Contrato a termo indeterminado ______2 
“Recibos Verdes”   ______3 
Outra situação. Especifique: ______________  
 
 
35. Qual era, aproximadamente, o rendimento líquido mensal da sua  
      actividade profissional, no último ano da licenciatura? 
 
      Menos de 50 contos   ______1 
      Entre 50-100 contos   ______2 
      Entre 100-200 contos  ______3 
      Entre 200-300 contos  ______4 
      Mais de 300 contos  ______5 
 
 
 
36. Qual era a relação entre essa actividade e o Curso que frequentava? 
 
• Era uma actividade directamente relacionada com o curso     __________1 
• Era uma actividade numa área próxima do curso                   __________2 
• Era uma actividade numa área totalmente diferente do curso  __________3 
 
 
37. Finalmente, quando concluiu o curso... 
 
• Permaneceu no mesmo emprego, mantendo a mesma  
   categoria e remuneração                                                 __________________1 
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• Permaneceu no mesmo emprego mas mudou  
   de categoria profissional                                                __________________2 
• Permaneceu no mesmo emprego mas aumentou  
   a remuneração                                                               __________________3 
• Mudou de emprego                                                        __________________4 
•Outra situação. Especifique: ________________________________________ 
 
 
C. Inserção profissional: o primeiro emprego depois da licenciatura 
 
38. Depois de ter concluído a licenciatura, quanto tempo permaneceu à procura  
      do primeiro emprego?  
 
• Não procurei emprego porque continuei a estudar                                     _________1  

(Passe, sff, para a P.71) 
• Não procurei novo emprego porque continuei na mesma  

actividade que tinha                                                                   __________2 
• Comecei imediatamente a trabalhar                                                          __________3 
• Estive entre 1 e 6 meses à procura de emprego                                        __________4 
• Estive entre  6 meses e um ano à procura de emprego                              __________5 
• Estive mais de um ano à procura de emprego                                          __________6 
• Ainda estou à procura de emprego                                                          __________7  

(Passe, sff, para a P.71) 
 
39. Que tipo de vínculo tinha nesse primeiro emprego depois da licenciatura ? 

[Por favor responda, mesmo que tenha continuado na mesma actividade] 
 

Com contrato a termo certo  ______1 
Com contrato a termo indeterminado  ______2 
“Recibos Verdes”  ______3 
Outra situação. Especifique: _____________________________  
 
 
 
40. Como era exercido esse primeiro emprego ? [Por favor, responda mesmo  
       que tenha continuado na mesma actividade] 
 
       A tempo inteiro_____  1   A tempo parcial_____2 
 
 
41. Que profissão desempenhava? [Por favor, descreva-a da forma mais detalhada  
       possível, se fôr diferente daquela que descreveu na P.32] 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
42. Indique o tipo de empresa ou organização em que trabalhava:  
       [Por favor, responda mesmo que não tenha mudado de situação] 
 
Empresa privada até 10 empregados  ______1 
Empresa privada entre 10 e 100 empregados  ______2 
Empresa privada com mais de 100 empregados   ______3 
Empresa pública ou mista (com capitais públicos)   ______4 
Organismo da administração pública (por ex: escola, tribunal, 
 hospital)   

 ______5 

Trabalhava por conta própria (trabalho independente  
Sem empregados)   

 ______6 

Trabalhava por conta própria (com empregados)  ______7 
Outra. Especifique: ____________________________________  
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43. Assinale o sector de actividade da empresa [Por favor, responda mesmo que 
       não tenha mudado de situação] 
 
Agricultura, pesca, indústrias extractivas                                         ______1 
Indústrias transformadoras, electricidade, água e gás, 
construção e obras públicas 

 ______2 

Transportes e comunicações                                    ______3 
Comércio e serviços                                                                      ______4 
Educação                                                                                      ______5 
Saúde e acção social                                                                      ______6 
Justiça                                                                                           ______7 
Administração Pública, central e local                                             ______8 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais ______9 
Outra. Especifique:________________________________  
 
 
 
 
44. Como obteve o primeiro emprego depois da licenciatura?  
 
Mantive-me no mesmo emprego que tinha durante  
a licenciatura  

 ______1 

Através de um professor  ______2 
Através de concurso público  ______3 
Através de anúncios  ______4 
Através de um centro de emprego  ______5 
Através de familiares  ______6 
Através de amigos  ______7 
Através de colegas do Curso  ______8 
Através da Associação de Estudantes  ______9 
Através dos serviços da Faculdade  _____10 
Na sequência de um estágio  _____11 
Através de auto-proposta  _____12 
Criei uma empresa/montei um gabinete de estudos/ 
abri um consultório/escritório de advogados, etc  

 _____13 

Comecei a trabalhar a título individual (consultor/ 
prestação de serviços,etc)  

 _____14 

Outra. Especifique:_____________________________________  
 
 
45. Qual a relação entre essa ocupação profissional e o curso que frequentou? 

[Por favor, responda mesmo que não tenha mudado de emprego] 
 
• Era uma ocupação directamente relacionada  
   com o curso                                                                _________________1 
• Era uma ocupação numa área de actividade  
   próxima do curso                                                         _________________2 
• Era uma ocupação numa área de actividade totalmente  
   diferente da do curso                                                   _________________3 
 
 
46. Qual era, aproximadamente, o seu rendimento líquido mensal?  
       [Por favor, responda mesmo que tenha continuado na mesma actividade] 
 
Menos de 50 contos  ______1 
Entre 50-100 contos  ______2 
Entre 100-200 contos  ______3 
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Entre 200-300 contos  ______4 
Mais de 300 contos  ______5 
 
 
 
 
47. Quanto tempo permaneceu na primeira situação profissional depois da Licenciatura? 
       [Por favor, responda mesmo que tenha continuado na mesma actividade] 
      ____________ (em meses)  
 
48. Desde a conclusão da licenciatura até ao momento, quantos empregos teve? 
 

• Um _______________1(Passe, sff, para a P.69) 
• Dois ______________2 
• Três ______________3 
• Quatro ou mais ______4 

 
D. Trajectória Profissional 
 
Dos empregos que teve desde a  conclusão da Licenciatura, contando com o primeiro, quantos foram ?  
 
49. a. A tempo inteiro__________________   b. A tempo parcial___________________ 
 
50. a. Com contrato a termo certo_____________________  
      b.Com contrato a termo indeterminado______________ 
 
51. Quantas vezes esteve desempregado/a, depois de ter obtido a sua primeira ocupação profissional como licenciado/a? 
 

• Nenhuma __________1        (Passe, sff, para a P.60) 
• Uma vez  __________2 
• 2 vezes    __________3 
• 3 vezes ou mais _____4 

 
52. Até ao momento, quanto tempo esteve desempregado/a?  
       [Por favor, não contabilize o tempo que esteve à procura do 1º emprego] 
      ______________________ (em número de meses) 
 
53. Quando esteve desempregado/a, recebeu subsídio de desemprego?   
      SIM __ 1         NÃO __ 2               Nuns casos sim, noutros não ____ 3 
 
54. Porque razão deixou o primeiro emprego? 
55. E o segundo?  
                                                                           1º emprego      2º emprego 
Fim de negócio                                     _______ 1  _______ 1 (Passe, s.f.f., para a P.56) 
Fim de contrato ou do estágio               _______ 2 _______ 2   
Despedimento                                       _______ 3 _______ 3  (Passe, s.f.f., para a P.57)  
Fim de negócio/emprego pessoal           _______ 4 _______ 4  
Outra: Qual ? ____________________________________ 
 
56. No caso de ter deixado o primeiro ou o segundo emprego voluntariamente,  
      indique a razão: 
Mudança de residência ______1 
Poucas perspectivas de carreira ______2 
Baixa remuneração ______3 
Função inadequada à sua formação ______4 
Porque arranjei uma situação melhor ______5 
Outra: Qual? _________________________________________  
 
57. Em que situação ficou depois de ter deixado o 1º emprego? 
58. E o segundo? 
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 1º Emp  2º Emp 
Arranjou logo outro emprego              1             1 
Ficou desempregado              2             2 
Outra: Qual? _______________________________  |__|__|  |__|__| 
 
59. Como obteve 2º emprego?  
60. E o actual? [No caso de estar presentemente desempregado, refira-se ao último emprego que teve] 

                                                      1.º emprego 2.º Emprego 
• Através de um professor             ________________________________1   ________1 
• Através de concurso público       ________________________________2    ________2 
• Através de anúncios                    ________________________________3  ________ 3 
• Através de um centro de emprego ________________________________4 ________ 4 
• Através de familiares                    ________________________________5  ________5 
• Através de amigos                       ________________________________6   ________6 
• Através de colegas de curso         ________________________________7   ________7 
• Através da Associação de Estudantes _____________________________8  ________8 
• Através dos serviços da Faculdade _______________________________9   ________9 
• Através de auto-proposta             _______________________________10  _______10 
• Na sequência de um estágio         _______________________________ 11  _______11 
• Criei uma empresa/montei um gabinete  
  de estudos/abri um consultório/ 
  /escritório de advogados, etc.      ________________________________12  _______12 
• Comecei a trabalhar a título individual  
   (consultor/prestação de serviços,etc.) ____________________________13  _______13 
• Outra. Especifique:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
61. Qual era a sua actividade no segundo emprego depois da Licenciatura?  
       [Por favor, descreva-a da forma  mais detalhada possível]  
________________________________________________________________________      
________________________________________________________________________ 
 
 
62. E no actual ou último emprego ?__________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
63. Indique o tipo de empresa/organização do seu segundo emprego: 
 
64. Se fôr diferente, indique o tipo de empresa/organização do actual ou último emprego.  

                     2.º        Actual ou 
                emprego     última 

Empresa privada até 10 empregados  _____1   _____1 
Empresa privada entre 11 e 100 empregados _____2 _____2 
Empresa privada com mais de 100 empregados _____3 _____3 
Empresa pública ou mista (com capitais públicos) _____4   _____4 
Organismo da administração pública (escola, tribunal, hospital...) _____5   _____5 
Trabalhava por conta própria (trabalho  
independente sem empregados) 

_____6   _____6 

Trabalhava por conta própria (com empregados)  _____7 _____7 
Outra. Especifique:_______________________________   
 
65. Indique o sector de actividade da 2ª empresa/organização em que trabalhou  
      depois da   Licenciatura. 
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66. Se fôr diferente, indique o sector da actual ou última ocupação: 

                                                 2.º           Actual ou 
                                            emprego         última 

Agricultura, pesca, indústrias extractivas                                         ______1 ______1 
Indústrias transformadoras, electricidade, água e gás, 
construção e obras públicas 

 ______2  ______2 

Transportes e comunicações                                    ______3 ______3 
Comércio e serviços                                                                      ______4 ______4 
Educação                                                                                      ______5 ______5 
Saúde e acção social                                                                      ______6 ______6 
Justiça                                                                                           ______7 ______7 
Administração Pública, central e local                                             ______8 ______8 
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais ______9 ______9 
Outra. Especifique:________________________________   
 
 
 
67. Quanto tempo permaneceu no 2º emprego?________ (em meses)  
 
68. E no actual ou último?________________________(em meses) 
 
69. Qual é a sua actual remuneração líquida mensal ? [No caso de se encontrar 
       desempregado/a, indique s.f.f. a última remuneração] 
  
Menos de 100 contos  ______1 
Entre 100-200 contos   ______2 
Entre 200-300 contos   ______3 
Entre 300-400 contos ______4 
Mais de 400 contos  ______5 
 
 
70. Pensando no seu emprego/actividade actual, qual o grau de satisfação que sente 
      com cada um dos seguintes aspectos? 

                                        Completa/   Satisfeito   Pouco   Completa/    
                                                                Satisfeito                    Satisfeito  Insatisf.      
a. Estabilidade                                             _____        _____       ____        ____         
b. Nível de remuneração                              _____        _____       ____        ____         
c. Oportunidades de promoção                    _____        _____       ____        ____         
d. Autonomia de que dispõe                         _____        _____       ____        ____         
e. Interesse da actividade                              _____        _____       ____        ____         
f. Relações com os colegas                          _____        _____       ____        ____         
g. Utilidade social                                         _____        _____       ____        ____         
h. Horário de trabalho                                   _____        _____        ____        ____        
 
E. Prosseguimento de estudos 
 
71. Depois da conclusão da licenciatura, inscreveu-se em algum programa  
      de pós-graduação?  
      SIM_____ 1                                NÃO_____ 2  (Passe, sff, para a P.75) 
 
72. Assinale o tipo de programa em que se inscreveu [resposta múltipla] 
 
      a.Curso de pós-graduação na Universidade de Lisboa                       ____ 
      b.Curso de pós-graduação noutra universidade portuguesa                ____ 
      c.Curso de pós-graduação numa universidade estrangeira                  ____ 
      d.Curso de Mestrado na Universidade de Lisboa                                ____ 
      e.Curso de Mestrado noutra universidade portuguesa                        ____ 
      f.Curso de Mestrado numa universidade estrangeira                           ____ 
      g.Programa de Doutoramento na Universidade de Lisboa                   ____ 
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      h.Programa de Doutoramento noutra universidade portuguesa           ____ 
      i.Programa de Doutoramento numa universidade estrangeira              ____ 
      Outro. Especifique:_________________________________________ 
 
73. Qual dos seguintes enunciados descreve melhor a sua situação como Estudante  
      depois da Licenciatura? [uma só resposta, s.f.f.] 
 
• Acabei a licenciatura e inscrevi-me logo num  
   programa de pós-graduação                                       ________________________1  
• Procurei emprego durante algum tempo, mas como  
   não encontrei decidi prosseguir  os estudos                ________________________2 
• Estive empregado durante algum tempo mas depois  
   decidi retomar os estudos a tempo inteiro                   ________________________3 
• Continuei a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo       ________________________4 
 
74. Qual das seguintes razões mais influenciou a sua decisão para continuar a estudar? 
 
• Senti necessidade de aprofundar os meus conhecimentos  
   para melhor desempenhar a minha profissão           ___________________________ 1 
• Era uma condição para poder progredir na carreira  ___________________________ 2 
• Foi uma alternativa ao desemprego                         ___________________________ 3 
• Foi uma forma de tentar aumentar as minhas  
   oportunidades de emprego                                     ___________________________ 4 
• Foi uma forma de romper com a rotina                   ___________________________ 5 
• Sempre fez parte dos meus projectos continuar a estudar,  
   depois de terminar a licenciatura                             ___________________________  6 
 
75. Pensa vir a inscrever-se num programa de pós-graduação?  

SIM_____1  NÃO_____2 (conclui aqui o Questionário) 
 
76. Assinale o tipo de programa em que pensa vir a inscrever-se: 
 
• Curso de pós-graduação na Universidade de Lisboa              ____ 1 
• Curso de pós-graduação noutra universidade portuguesa       ____ 2 
• Curso de pós-graduação numa universidade estrangeira         ____ 3 
• Curso de Mestrado na Universidade de Lisboa                       ____ 4 
• Curso de Mestrado noutra universidade portuguesa               ____ 5 
• Curso de Mestrado numa universidade estrangeira                 ____ 6 
• Programa de Doutoramento na Universidade de Lisboa         ____ 7 
• Programa de Doutoramento noutra universidade portuguesa  ____ 8 
• Programa de Doutoramento numa universidade estrangeira    ____ 9 
• Outro. Especifique:____________________________________ 
 
 

UTILIZE S.F.F. O ENVELOPE RSF NA SUA RESPOSTA 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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