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1. trntrodução

Os desafios que se apresentam à sociedade portuguesa num quadro de crise económica que se arrasta
há vários anos sáo múltiplos, abarcando importantes questóes sociais, económicas, mas também
políticas. Os jovens constituem um grupo social onde os desafios colocados exigem um estudo mais
aprofundado. Sáo, desde logo, mais qualificados do que qualquer outra geraçáo em Portugal, com
variadas oportunidades de mobilidade no contexto da Uniáo Europeia, e com um espectro de expe-
riências delazer mais diversificado em comparaçáo com anreriores geraçóes. Apesar disso, podemos
afirmar que este grupo social tem sido desproporcionalmente afetado pela presente crise económica.

A subida do desemprego pâra a populaçáo em geral rem marcado o agravamenro da crise desde

20 1 1, atingindo um pico de 17 .8o/o em Portugal em Janeiro de 2013 (Eurostat). Desde entáo tem-se
verificado alguma descida na taxa de desemprego, que se manrém apesar disso em níveis elevados.

Segundo as estimâtivas mais recentes (provisórias) do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa
de desemprego foi de 73,7o/o emMarço2015, menos 0,1 pontos percentuais do que em Fevereiro
e menos 1,2 pontos percentuais face ao período homólogo.t Mesmo assim, apesar desta melhoria,
e segundo dados recentes da OCDE, reportando a Fevereiro de 2015, Portugal é um dos países

da zona euro onde a taxa de desemprego jovem permanece "excecionalmente elevada" atingindo
35o/o dos portugueses entre 15 e24 anos, a par da Grécia (57,2o/o, dados de Dezembro, os últimos
disponíveis), kâlia (42,60/o) e Espanha (50,7o/o).2

A par desta evoluçáo negativa no emprego, existem evidências que aponram para uma relaçáo
náo isenta de tensóes entre os jovens e a política. É ..rto que, tal como na questáo do emprego, as

tendências sáo comuns para o conjunto da sociedade portuguesa, mas há questóes - nomeadamente
a abstenção - que marcam em particular a relação da juventude com a política. O presente relatório,
elaborado â Partir de um inquérito à opiniáo pública represenrarivo da populaçáo e da juventude
portuguesa, pretende dar um contributo para a compreensáo dos comportamentos e atitudes sociais
e políticas da juventude em comparaçáo com o resto da sociedade porruguesa nesras remáricas.

O inquérito à opiniáo pública sobre o qual se baseia este Relatório foi realizado entre 6 e 17

de Março de 2015. O universo incluiu indivíduos com 15 anos e mais, residentes em Portugal
continental. A amostra foi desenhada por quotas e integra uma componente base de l254enrrevisras,
as quais foram complementadas com um boost de 358 ent¡evistas a inquiridos enrre os 1,5 e os 34
anos. A amostra total foi, assim, constituída por 1612 entrevistas. A delimitaçã,o da idade à qual
corresponde a categoria "juventude" náo é consensual, nem uniformemente aplicada quando se

analisa o fenómeno. No entanto, e porque existe atualmente uma tendência para um prolongamento
dos modos de vida associados à condiçáo juvenil a escalóes erá¡ios mais avançados, bem como para
o adiamento etário dos principais marcadores de entrada na idade adulta, oprámos por caracterizar

I ìNl:, Estatisticas do Emprego, l"..rimcsrre åc2015,6 de Maio dc 2015.

2 OF.CD, Harlnotrisecl Unemplovment lìates, OIICD, Atualìzado fevereiro 2015.,Accssível ern http://rnv*,.occd.org/
nervsroorn/harnonised-rnenr¡rloymenr-rares,hurs,oecd-npdatecl-1èbntarlL20 1 5.hrnr
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os jovens como aqueles que, à data de realízaçâo das entrevistas, tinham entre 15 e 34 anos' Na

apr.esenraçáo dos resukados, porém, dividimos estes inquiridos jovens em dois grupos: o primeiro

.om idrde, compreendidas entre 15 e 24 anos, e o segundo entre 25 e 34 anos. Dessa forma, fizemos

distinguir etariamente entre "jovens" e "jovens adultos"'

Este estudo cenrra-se em quatro temas, a saber, o emprego e a empregabilidade, a mobilidade, a

política e o lazer dos jovens. Cada secçáo segue em traços gerais uma estrutura comum: em primeiro

l,-rg"r, f"r.-or uma b¡eve contextualizaçáo de cada um dos temas apresentando dados internacionais

.Ãp"r"tirro, recentes. De seguida, analisam-se os principais resultados dos estudo, comparando as

arirûdes e os comportamentos dos jovens e da populaçáo adulta. Em algumas questões consideradas

mais importantes aprofundaremos a análise, olhando para o perfil sociodemográfico dos jovens e

a forma como esse perÊl os diferencia em termos de atitudes e comportamentos. Na secçáo sobre

política e juventude iremos também fazer uso de dados idênticos recolhidos em 2007, oferecendo

assim uma persperiva longitudinal que nos permite compreender em que medida a crise económica

afetou as atitudes e comporramentos dos jovens portugueses em relaçáo à política. Nas conclusóes

procuraremos traçar um retrato da juventude portuguesa no que diz respeito a estas dimensóes de

análise, centrais para a compreensáo tanto do presente como do futuro do nosso país. Antes porém

de passarmos ao capítulo seguinte, apresentamos um quadro que resume brevemente as Principais

conclusóes do Relatório.

Co¡rclusóes Principais d<¡ R.elatório:

AritLrdes perânte o clesetnprego

- As taxas de desemprego aringirâm cerca de 1/3 da populaçáo jovem entre 15-24 anos, situaçáo

que arrisca rornar-se estrutural, considerando que mais de 50o/o dos jovens adultos desempregados

entre 25-34 anos já se encontra nessa situaçáo há mais de um ano'

-,As qualificaçóes superiores continuam a oferecer uma certa proteçáo contra as formas mais

excludentes do mercado de trabalho.

- Em situaçáo de desemprego, os jovens sáo a faixa etária que mais ativamente tende a diversificar

as suas estrâtégias para sair dessa situaçáo.

- A possibilidade de vir a perder o seu emprego revelou-se uma preocupaçáo crescente e transversal à

sociedade porruguesa, embora os trabalhadores mais jovens (15-24) sejam mais otimistas quanto

à possibilidade de virem a encontral um novo trabalho num curto espaço de temPo.

l'.rrr¡rregabiliclacie e valores clo tlabalhi-r

- A maioria dos portugueses considera que a principal causa do desemprego juvenil é haver "cada

vez menos emPfesos Para quem está a entfar no mercado de trabalho".

- O empreendedorismo é uma estratégia residual entre os jovens desempregados. Tiata-se de uma

predisposiçáo que, entre os jovens empregados, se manifesta sobretudo entre quem iâ foi ou é

Roreios do Fuuro Conferê¡cia Intêr¡âcìonål .Pqrueãl c o lorem' VIORES E BXPECTATwAS DE UM GERÄç'lo mls QU/AUFICÐA
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Laze l'es c usos de l'lCs
- As atividades culturais e de lazer sáo mais praticadâs pelos jovens, especialmente as atividades de

carácrcr generalístico praticadas fora de casa (atividades físicas e desportivas ou radicais, idas ao

cinema, idas a espetáculos desportivos, idas a festivais de música).

- A. pÁricade atividades culturais e de lazer é em larga medida deûnida pelas condiçóes culturais e

socioeconómicas dos indivíduos.

- O acesso à internet é também muito marcado por clivagens geracionais, sendo generalizado para

a quase totalidade da faixa dos 15 aos 24 anos.

- As finalidades de uso da internet apresentâm perfis de utilizaçáo diversiÊcados que diferenciam os

homens (download de Êlmes e séries, jogos) das mulhe¡es (informaçáo e leitura); os jovens (lazer)

dos jovens adultos (fins mais utilitários).

2. Atitudes perante o desemprego comû realidad€ e possibilidade

Os jovens porrugueses de hoje vivem uma condiçáo social paradoxal: nunca em Portugal uma

geraçâo foi táo qualificada, acalentando ao longo do seu percurso escolar aspiraçóes e expetativas

elevadas quanto ao valor de empregabilidade dos diplomas a que tiveram acesso em todos os graus de

ensino - ou seja, o valor atribuído a esse instrumento no acesso â um posto de trabalho equivalente

às qualificaçóes que certifica, a formas mais estáveis de emprego e, em última instância, até mesmo

no acesso a um posto de trabalho tout court'

Todavia, no recente contexto de crise económica, essas aspiraçóes e expetativas socialmente nutridas

pela escola e a família, entre outras instâncias sociais, têm-se visto em grande medida frustradas pelas

crescenres dificuldades que os jovens portugueses de hoje têm vivido nos seus processos de inserçáo

profissional - dificuldades essas que, como vários estudos indicam, têm tido impactos marcantes

na gestáo da vida quoddiânâ dos jovens, bem como no delineamento e concretizaçâo de projetos

futuros que váo muito além da vida profissional (mas que desta dependem em grande medida, como

a autonomizaçáo habitacional, a conjugalidade e a parentalidade, por exemplo) (Pais, 2001,2012;

Guerreiro e Abrantes, 2004; Nves, Cantante, Baptista e Carmo, 201l; Ferreira e Nunes, 2014).

Num cenário de norável progressáo da escolarizaçáo dos segmentos juvenis da populaçáo portuguesa,

de acrescida dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, e onde as formas de transiçáo para a idade

adulta sáo feitas de cenários e itinerários cadavez mais incertos e arriscados (Almeida eYieira,2013;

Vieira, Ferreira e Rowland,2015), existiráo diferenças nas atitudes, valores e expectâtivas perante

o (des)emprego e o trabalho entre jovens e adultos? E entre os próprios jovens, existiráo diferença

entre determinados perfis sociais? Estas foram as questóes fundamentais que orientaram o módulo

dedicado ao Emprego, Empregabilidade e Tlabalho.
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patráo ou trabalhador por conta própria, e quem vive em melhores condiçóes socioeconómicas

e tem mais qualificaçóes.

- O valor da "estabilidade" e "segurança" no domínio do trabalho conrinuam a ser as orientaçóes

dominantes entre os mais jovens.

Mobilidacle estucianril e laboral

- As novas gerações mais escolarizadas têm apresentam valores mais elevados de mobilidade
estudantil internacional a nível do ensino superior.

- Os valores de mobilidade laboral para o estrangeiro no passado sáo quase idênticos parâ os

jovens com níveis de escolaridade mais elevados e menos elevados. As inserçóes laborais são

porém distintas: os jovens pouco qualificados tendem a ter experiências de trabalho permanenre,
enquanto os estágios sáo mais comuns entre os mais qualificados.

- A predisposiçâo para a mobilidade laboral inte¡nacional é mais elevada enrre os jovens e jovens

adultos do que nos restantes grupos etários.

Atitudcs perarlte a política
- Os jovens estáo acima da média nacional no que diz respeito à satisfaçáo com a democracia, mas

também sáo aqueles que menos procuram notícias sobre política, menos pertencem â partidos,
participam Pouco em associaçóes cívicas (com exceçáo de grupos desportivos e associações juvenis
e estudantis), e envolvem-se pouco em atividades cívicas e políticas. Quanto à identificaçáo
partidária, menos de um rerço dos jovens a6rma ter simparia por um partido.

- Os jovens adultos (25 e34 anos) consomem o dobro das notícias sobrepolítica; esráo acimada
média nacional na pertença a partidos políticos, sindicatos, associaçóes ou ordens profissionais,

gruPos desportivos, grupos culturais ou de lazer, e outros tipos de associações sem Êns lucrativos.
Estáo também acima da média nacional no desempenho de atividades cívicas e políticas. Quanto
à identificaçáo partidária, a percentagem de jovens adultos que rem simpatia por um partido é o
dobro da dos mais jovens, e próxima da média nacional.

- Existe um padráo curvilinear na relaçáo entre as atitudes e comportamentos políticos e a idade.
Os mais jovens e os mais idosos sáo os que apresentam atitudes menos positivas (com exceçáo da
satisfaçáo com a democracia) e menos participaçáo na política. Este padráo sugere que esramos

perante tendências de ciclo de vida - quando os mais jovens se tornarem jovens adultos a

tendência será para exercer uma cidadania mais ativa, próxima da média nacional.
- O exercício da cidadania entre os jovens em Portugal está associado à existência de recursos

cognitivos (nível de escolarizaçáo), socioeconómicos (rendimento) e políticos (identificaçáo

parddária).

- Do ponto de vista longitudinal, existe um declínio - por vezes bastanre acenruado- nos indicadores
selecionados que indicia uma quebra na qualidade da democracia em Portugal, pelo menos no
que concerne a relaçáo dos jovens com a política.
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O último quinquénio foi, efetivamente, particularmente penalizador das inserçóes profissionais

i,rvenis em Portugal, com taxas de desemprego entre a populaçáo jovem entre 15-24 anos que

llingirr. os 38olo (INE, 2013). Particularmente penalizados foram os jovens com qualificaçóes mais

A^¡i^r, ^taxa 
de desemprego populaçáo jovem entre 15-24 anos em 2014 era de 55.5o/o entre os que

detinham qualificaçóes apenas ao nível do 1" ciclo do ensino básico, descendo progressivamente à

medida que aumenra o nível de escolaridade, atingindo os3l,7o/o entre os jovens da mesma faixa

etáriacom o ensino suPerior'

Mas mesmo entre os segmentos juvenis mais qualificados, as taxas de desemprego subiram

abruptamente de 29 .4% em 20 1 I para 39 .3o/o em 2012, sendo que na sua descida nos dois últimos

anos terá que ser lida à luz de fatores como o aumento do fluxo imigratório entre esta população,

bem como a crescente disponibilidade de muitos destes jovens em aceitar postos de trabalho náo

adequados âo seu grau de qualificaçáo.

ouadro 2.1 - Taxas de desemprego em Portugal entre20'11-2014, por grau de escolaridade (%l

Fonte: lNE, lnquérito ao Emprego (médias anuaisl
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2.1 . O clesemple¡ço como realic{acle

2. 1. 1 Taxas de desemprego juvenil
Náo sendo específicas ao caso português, as dificuldades acrescidas no acesso dos jovens ao mercado
de trabalho sáo vividas com intensidades diferenciadas no espaço europeu. Em Portugal, a taxa
de desemprego juvenil entre 15-24 ânos apresentavâ, em 2014, um valor substancialmente mais
elevado do que a média europeia: 34.8o/o vs. 22.2Vo, respetivamenre. Os países do Sul da Europa -
nomeadamente a Espanha e a Grécia, com taxas de desemprego juvenil que ultrapassam a metade da
populaçáo ativa, mas também akália, Chipre - sáo os contextos nacionais onde as dificuldades de
inserção no mercado de trabalho se sentem com intensidade acrescida, países onde a crise económica
nazona Euro eclodiu em maior escala, sendo também os países onde, tradicionalmente, as transiçóes
juvenis sáo menos apoiadas pelo Estado Social (\Walth er, 2006; Pohl e \Walthe r, 2007) .

Fig z.t - Taxa de desemprego dos jovens entre 1S-24 anos , em 2014 fmédia anuat), na UE2g (%l

Fonte: Eurostat.
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Se se comparar os dados oficiais dos jovens entre 15-24 ânos com os dos jovens adulros e1-úre 25-
34 anos, veriÊcâ-se uma acentuada descida das taxas de desemprego na transiçáo para esse escaláo
etário: no ano de2014, a taxa anual de desemprego desce de34.8o/o enrre os jovens de 15-24 anos,
pata l5.5o/o entre os jovens adultos de 25-34 anos. Quer isto dizer que, em rermos esrrururais,
aquilo a que normalmente se chama de "desemprego juvenil" se rrata, sobretudo, de um fenómeno
de "desemprego de inserçáo", marcado por momenros de intermitência temporária naenrrada no
mercado de trabalho. De facto, entre os jovens-adultos com qualificaçóes equivalentes ou mais
elevadas que o 3" ciclo do ensino básico, as taxas de desemprego sáo muito equivalente às taxas médias
de desemprego encont¡adas para a populaçáo portuguesa com níveis de escolaridade equivalente.

No entanto, entre os jovens adultos com níveis de escolaridade abaixo do 3" ciclo do ensino
básico, os valores do desemprego sáo substancialmente mais elevados que a média das taxas de
desemprego para a populaçáo geral com escolaridade equivalente. O que quer dizer que existe uma
forte probabilidade de situaçóes de "desemprego de inserçáo" se rornarem, apÍazo (ou ao longo do
curso de vida), em "desemprego como condiçáo" entre estes jovens menos qualificados, com risco de
a precariedade estrururar o seu modo de vida.

Com efeito, uma certa instabilidade e flexibilidade sempre fez parte integrante dos processos
juvenis de transiçáo para a idade adulta, nomeadamente das transiçóes para o mercado de trabalho.
A própria noçáo de <experiência>, nomeadamente de experiência profissional, faz parte integrante
da condiçáo juvenil' Contudo, o grande risco, hoje, é que essas formas mais instáveis e flexíveis de
transiçáo juvenil se venham a transfo¡mar em condiçáo social na idade adulta, onde situaçóes de
trabalho intermitente, oscilando entre situaçóes de trabalho independente legal ou ilegal, estágios,
part-times, bolsas, acumulaçóes de empregos, biscates, e todo o manancial de formas de emprego
outrora chamadas 'ãtípicas", se váo institucionalizando como típicas, esrrururando trajetórias laborais
e percursos de vida que se traduzem numa possibilidade difusa de projetar um futuro para além do
constrangimento e da aleatoriedade do presente. E isro bem para além da vida profissional.

2.1.2. Duraçãto do tempo de desemprego

O desemprego de longa duraçáo - aqui definida num senrido lado, ou seja, trabalhado¡es em idade
ativa à Procura de emprego que há mais de doze meses se enconrrem desempregados - é efetivamente
um dos problemas que' no atual contexto de crise económica, se veio a agravr em portugal,
aumentando náo apenas os seus índices de presença, mas também o próprio tempo de duraçáo
da situaçáo de desemprego. Os dados do inquérito de 2015 revelam que 62.80/o da populaçáo
desempregada inquirida esrá nessa situaçáo há mais de um ano.

Embo¡a esta seja uma situaçáo que atinge com intensidade acrescida a populaçáo com faixas
etárias acima dos 35 anos - demonstrando como o avançar da idade é um fator muito importante
e discriminatório na capacidade de reintegrar o mercado de trabalho -, náo se pode deixar de
considera¡ muito significativa a proporçáo de desempregados há mais de um âno entre as faixas
etárias mais jovens: 38.2o/o entre os jovens desempregados dos 15 aos 24 anos, e 52.8o/o dos jovens
adultos desempregados com idades compreendidas entre 25 e 34 anos- sendo que nesra faixa etária
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jovens desempregados há mais de dois anos (27.8o/o) já é superior há de jovens

entre um e dois anos (25o/o).

Quadlo2,2. 
Tempo de desemprego. Totat da poputação desempregada, por faixa etária t%1.

I".*, r*ro",.Lazer, Emprego, Mobitidade e potítica: situações e atitudes dosjovens portugueses numa perspectiva

comParada", Abri[ 2ol5
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Há que norar, porém, que o rempo de duraçáo da situaçáo de desemprego se veriÊca bastante

,.nríu.l à escolaridade dos jovens nesta situaçáo, sendo o desemprego de longa duraçáo - ou seja, há

mais de um ano - presente sobretudo entre os jovens com escolaridades ao nível do ensino básico

(50o/o) esecundário (53o/o),atingindo valores inexpressivos entre os jovens com escolaridades ao nível

superior inquiridos na nossa amostra.

2.1.3. Meios de subsistência e estratégias de procura de trabalho em situaçáo de desemprego

O apoio de familiares é a forma de subsistência mais frequente entre os jovens de 15 a 24 anos

que se autodeclaram desempregados (63.9o/o), revelando a importância fundamental que as redes

de solidariedade familiar adquirem em situaçóes de vulnerabilidade social. Essa proporçáo baixa

consideravelmente a partir da faixa etária seguinte, ficando Praticamente equivalente â outras formas

de apoio social do Estado, como o "subsídio de desemprego" (21.2o/o) e "outros apoios sociais"

(13.zVo). Estas formas esrarais de apoio social, por sua vez, adquirem uma relevância crescente ao

longo do percurso de vida, sendo os principais meios de subsistência entre a populaçáo com 35 e mais

anos, sobretudo o subsídio de desemprego'
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euadrc2,4 
- Atividades empreendidas para sair da situação de desemprego'(resposta múttiptal. Totat da poputação

desempregada, 
por faixa etária l%l'

ionte, Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015'
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A estratégia transversalmente mais ativada entre todas as geraçóes é a inscriçáo num centro de

emprego, em grande medida por ser um ato necessário para se ter acesso aos apoios sociâis específicos

por parte de quem está na situaçáo de desemprego. Denota-se, no entanto, ser uma estratégiâ

substancialmente menos ativada entre os jovens com ensino pós-secundário ou superior, sendo

apenas 23.7o/o destes a declararem ter-se inscrito num centro de emprego.

A procura de emprego através de anúncios na internet e em redes sociais surge bastante clivada

geracionalmente, sendo significativamente mais ativada entre os mais jovens e os iovens adultos

(46.70/o e 38.2o/o, resperivamenre), mais familiarizados com o meio virtual e os recursos que este

25131. 3511,1, 45/5t 55161.
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Quadro 2.3 - Principat meio de subsistência. Totat da poputação desempregada, por faixa etária [%1.
Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abril 201S.
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Apesar das dificuldades acrescidas na inserçáo profissional, os jovens inquiridos náo se mosrram
desencorajados na p¡ocura ativa de emprego. Pelo contrário, sáo os mais jovens os que mais rendem a
diversificar as suas estratégias pa¡a sair da situaçáo de desemprego, obrendo valores proporcionalmente
superiores às restantes faixas etárias em praticamente todas as estratégias elencadas (com exceçáo do
contato com familiares, amigos ou conhecidos, que obtém índices mais elevados enrre a populaçáo
entre25 e 54 anos).
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tnc mais jovens, em relaçáo à possibilidade de virem a perder o seu emprego. fiata-se de uma questáo

äo"r,r"r., no senrido de avaliar as atitudes dos indivíduos num contexto de risco e crescente

imprevisibilidade dos cursos de vida'
" 

T.gu,.,ao dados do Eurobarómetro, já em 2011 Portugal se encontravâ entre os países cuja

popirçao apresenrava níveis de preocupaçáo com a ameaça de vir a perder o emprego bastante

iJ,,^";^*idi, ..,rop.ia (35.60/o). Praticamente metade da populaçáo ativâ portuguesa (47'5o/o)'

l.rr* "t,ur", 
já evidenciava índices de "muita preocupaçáo" em relaçáo à possibilidade de vir a perder

o seu emprego, encontrando-se a paf dos níveis de preocupaçáo de países como a Roménia (47 '5o/o)

., ff"rrgti"-1a6.2o/o).Nessa altura, porém, a preocupaçáo demonstrada pela populaçáo portuguesa

náo se demonstrava táo acentuada como na Espanha ou na Grécia, onde cerca de72o/o e 63'30/o das

suas populações, resperivam ente, já. manifestavam um elevado índice de preocupaçáo'

Fig2.3 - Preocupação em relação a perder o seu emprego. Totat da poputação que se declara preocupado ou muito

preocuPado, UE 27 l%l'

Fo n te : Eu ro ba ró m etr o 7 6,2 sete m b ro - n ove m b ro 20'l 1
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Pergunta: "Tendo em conta a atual crise económica e o seu potenciat impacto sobre o mercado de trabalho' como

ctassificaria a sua preocupação em relação a perder o seu emprego?" Escala de 1 a 5 onde't'significa que "não está nada

preocupado e '5' que está muiio preocupado".
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proporciona do que os indivíduos nas restântes faixas etárias. Entre a mais nova geração, por sua
vez, sáo os jovens com a escolaridade mais elevada que mais tendem a procurar o meio virtual para
encontrar trabalho (64.9Vo).

Fig 2'2 - Poputação jovem ft5-34i segundo as atividades empreendidas para sair da situação de desemprego, por nível de
esco[aridade f%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abril 2015.
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A ativaçáo de contatos sociais e as candidaturas espontâneas sáo estratégias ainda bastante ativadas
entre os mais novos. No entanto, se a Primeira acaba por se intensificar substancialmente ao longo
do curso de vida laboral, as candidaturas espontâneas âcabam por ser menos invesridas pelos adultos
depois dos 45 anos. Entre a população jovem, contudo, esra úlrima esrrarégia acaba por ser muito
desenvolvida pelos jovens com escolaridade mais elevada (62.20/o).Já entre os jovens com mais baixa
escolaridade, as candidâturas espontâneas acabam por se¡ prereridâs relativamente à ativaçáo de
contactos de familiares, amigos ou conhecidos, estrarégia desenvolvida por 38.80/o destes.

De notaE por Êm, a expressividade residual ou nula de estratégias como a criação do próprio
emPrego ou o prosseguimento de estudos por parte dos jovens desempregados, tal como os que,
desencorajados, nada dizemfazer para sair da situaçáo de desemprego em que se encontram.

2.2. O clesemprego como possibiiiclacle

2.2.1. A preocupação com a possibilidade de desemprego
Conside¡ando o contexto de atual crise económica e o seu potencial impacto sobre o mercâdo de
trabalho, importou apurar o grau de preocupação dos portugueses já empregados, nomeadamenre
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Os dados do inquérito realizado em 2015 demonstram, desde entáo, um crescimento muito
significativo do índice de preocupaçáo entre a populaçáo porruguesa em relaçáo à possibilidade de vir.
a perder o seu emPrego : de 47 .5o/o sobe para 680/o a proporçáo da populaçáo portuguesa empregada
que evidencia elevados índices de preocupaçáo.

Embora a preocupaçáo em relaçáo a perder o emprego se demonstre t¡ansversalmente muito
elevada em praticamente todas as fases do curso de vida, esse sentimento tende a diminuir um pouco
entre os mais jovens (60'lVo), ainda em processo de inserçáo profissional, a par dos indivíduos depois
dos 55 anos, ou seja, com idades já próximas do fim do seu percurso laboral - de facto, o índice mais
elevado de preocupação desce muito acentuadamente entre os indivíduos com65 e mais anos, entre
os quais apenas 36.40/o se demonstram muito preocupados peranre a possibilidade virem a perder o
seu próprio emprego.

Quadro 2.5 - Grau de preocupação em retaçåo a perder o seu emprego, Totat da poputação empregada, por faixa etária (%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abr¡t 2015.
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Pergunta; "Tendo em conta a ãtual crise económica e o seu potenciat impacto sobre o mercado de trabatho, como
classificaria a sua preocupação em relacão a perder o seu emprego?" Escala de 1 a S onde'1'significa que "não está nada
preocupado e '5' que está muiio preocupado".

Mas se os inquiridos mais velhos se demonstram menos preocupados em vir a perder o seu próprio
emp¡ego' a sua preocupaçáo denota-se muito elevada quando a possibilidade de vir a enfrenrar a
situaçáo de desemprego é inquirida relativamente aos seus filhos. De facro, o nível de preocupaçáo
relativo à eventual perda de emprego dos filhos acentua-se enrre os inquiridos com 55 e mais anos,
indiciando que esta preocupaçáo por parte dos pais ac¡esce com o âvanço da idade dos filhos no
percurso de vida laboral, provavelmente prerrendo a dificuldade acrescida que uma nova inserçáo
profissional acarrera em idades mais avançadas.
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euadro 2.ó - Grau de preocupação em retacão aos filhos perderem o emprego. Totat da poputação com fithos, por faixa etária [%l

Jonte, Estu¿o "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comParada", Abrit zot5'
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pergunta: "Tendo em conta a atual crise económica e o seu potenciat impacto no mercado de traba[ho, como classificaria

a sua preocupação, caso esteja preocupado, em relação aos seus fithos perderem o seu emprego?" Escata de 1 a 5 onde'1'

significa que "não está nada preocupado e'5'que está muito preocupado".

A preocupaçáo com possibilidade de perder o emprego no âmbito familiar náo é partilhada apenas

ao nível inter-geracional, com a projeçáo dessa preocupaçáo de pais para filhos, mas também intra-

geracionalmenre, quando essa preocupaçáo se observa alargada tâmbém à possibilidade do parceiro

ou parceira conjugal ficar desempregado. Esta é uma preocupaçáo que apresenta índices elevados de

uma forma transversal a rodas as idades, com exceçáo dos inquiridos com 65 ou mais anos, efeito

provável da condiçáo maioritária cônjuges já inativos, em condiçáo de reformado/a ou doméstica.

euadro2,7 - Grau de preocupação em relação ao parceiro perder o emprego. Totat da poputação casada ou em situação de

conjugatidade, por esca[ão etário t%l.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspet¡va

comparada", Abrit 2015.
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Pergunta: "Tendo em conta a atual crise económica e o seu potenciaI impacto no mercado de traba[ho, como ctassificaria

a sua preocupação, caso esteja preocupado, em relação ao seu parceiro perder o seu emprego?" Escala de I a 5 ondè'1'

significa que "não está nada preocupado e'5'que está muito preocupado".
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2,2.2, Acrença em encontrar um novo trabalho

înlrr^for^ocálculo de probabilidades subjetivas dos portugueses quanto à crença em, caso venham

a ficar sem emprego' vlr â encontrar um novo trabalho nos próximos seis meses' Segundo dados do

i,u.tr"r¿-.,ro, em 201 | 41.3o/o da populaçáo Portuguesâ calculava que' câso fosse despedido' seria

7*,riro i-prouável" encontrar um trabalho nos Próximos seis meses' 11 pontos percentuais acima da

aédi" .nrop.i a (30.3o/o). Bastante mais céticos que os portugueses nesta matéria, em 2011, eram os

trabalhadores gregos, espanhóis e cipriotas, onde o ceticismo quanto a encontrar um novo emPrego

no prazo de seis meses era demonstrado por mais de metade da sua populaçáo ativa.

Fig 2.s - crença na probabitidade de encontrar um trabatho nos próximos seis meses' Poputação totat que dectara que seria

muito improvável 11-41,UE-27 l%l'

Fonte: Eurobarómetro 7ó'2 setembro-novembro 2011
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Pergunta: "Se fosse despedido, como avatiaria, numa escata de 1 a 10, a probabitidade de encontrar um trabatho nos

próximos seis meses?" (1 = muito improvávet e to =muito provável?l'

l;ma vez mais, os dados do inquérito de2015 mostram a intensificaçáo de uma atitude de ceticismo

nos úkimos 4 anos em Portugal: atualmente, também mais de metade da populaçáo ativa empregada

(52.9Vo) âcredita sef muito improvável encontrar um noYo emprego no espaço de seis meses' caso

enfrentasse umâ situâçáo de desemprego.

No entanro, destaque-se que essa crença é significativamente mais atenuada entre os mais jovens:

menos pessimistas, apenas 34.6o/odos jovens entre 15-24 anos avaliam como sendo muito improvável

30 ó0 70 100
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Apesar de a preocupaçáo com a possibilidade de vir a perder o próprio emprego se ¡evelar um
sentimento transversal e dominante na sociedade portuguesa, as condiçóes socioeconómicas náo
deixam de condicionar a forma como os jovens empregados vivem essa ameaça: de facto, a eventual
perda do próprio emprego é uma ameaça que tende a ser vivida com menor preocupaçáo enrre
os jovens entre 15-34 ânos que consideram viver confortavelmente com o rendimento atual do
agregado familia¡ (entre estes 'ãpenas" cerca de 48o/o declaraíndices de "muita preocupâçáo" perânre
essa eventualidade, valores que ultrapassam os70o/o enrre os jovens que dizem viver com dificuldade
ou muitâ dificuldade com o rendimento atual). A ameaça do desemprego rende ainda ser vivida
um pouco mais despreocupadamente entre os jovens com níveis de escolaridade pós-secundários
(63.2o/o), relativamente aos que têm o ensino secundário (72.7Vo) ou apenas o ensino básico (69.4o/o).

Fig 2'4 - População jovem (15-34 anosl empregada que responde estar muito preocupado (4-51 com a possibitidade de
perder o seu emprego l%l
Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspet¡va
comparada", Abrit 201S.
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De resto, é uma preocupaçáo que se observa partilhada de fo¡ma muiro equivalente entre jovens
do sexo masculino e feminino, e independente do tipo de conrraro de trabalho que se detêm: 697o
dos jovens com contratos sem termo demonstram a suâ preocupaçáo com a possibilidade de perder o
emprego, percentagem que aumentâ apenas em cerca de 5o/o valores percentuais entre os jovens com
contratos com termo ou sem qualquer vínculo laboral por conta de outrem. Dado que náo deixa
de indiciar a falta de crença nos vínculos labo¡ais mais permanentes que existe entre os mais jovens.
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achar um novo trâbâlho nos próximos seis meses. A crença nessa improbabilidade, contudo, acentua-
se bastante à medida que a idade avança, sobretudo depois dos 45 anorde idade, onde ultrapassa os
60%o' Estes ¡esultados demonstram a existência do pressuposto de uma forte arirude.t"rirt" pà,. p".t"
dos empregadores em Portugal, ou seja, uma atitude de preconceito e discriminaçáo com base na
idade que prejudica as possibilidades de mobilidade laboral dos indivíduos à medida que a sua idade
avança ao longo do cu¡so de vida.

Quadro 2'8 - crença na probabitidade de encontrar um novo trabalho nos próximos seis meses. Totat da poputação
empregada, por faixa etária (%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 2015.
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23,8

13,4

5,8

4,1

44,9 64,4 66,4

Pergunta: "se perdesse o seu trabatho, como avaliaria numa escala de I a 10, a probabitidade de encontrar um novo traba[ho
nos próximos seus meses?'t'significa que seria "muito improvávet,'e'ro,significaria ,muito 

prováve[,,,.

Entre os mais jovens, por sua vez, â atitude cle ceticismo peranre a possibilidade de voltar a
encontrar um emprego num cutto espaço de tempo acentua-se significativamente em alguns perfis
sociais específicos: trata-se de uma atitude que se denota substancialmente mais expressiva ent¡e os
jovens que vivem em condiçóes de maior vulnerabilidade social, ou seja, enrre aqueles que nesre
momento declaram viver muito dificilmente com o rendimenro que o agregaclo aufere (/6.60/o), os
que náo têm qualquer vínculo olr conrraro laboral (54o/o) e os jovens que rêm escolaridade apenas
até ao 9o ano (50.1%).
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Por fim, é interessante observar como a preocupação com a potencial ameaça de uma Situaçáo de

desemprego entre â populaçáo jovem empregada tem, em boa medida, o seu fundamento no cálculo

subjetivo de probabilidades em encontrar um novo emprego rapidamente. De facto, mais de 3/¿ da

populaçáo jovem que evidencia um elevado nível de preocupaçáo com a possibilidade de poder

vir a perder o seu emprego, encontra-se entre â que diz ser muito improvável encontrar um novo

trabalho nos seis meses após ter sido dispensado. No entanto, mesmo entre os jovens mais otimistas

com a probabilidade de vir encontrar um novo trabalho num curto espaço de tempo, o índice de

preocupaçáo com a possibilidade de vir a perder o emprego é muito elevado, evidenciado pot 60.50/o

destes. Tiata-se, efetivamente, de um sentimento dominante entfe a populaçáo mais jovem.

Fig 2.7 - Poputaçãojovem empregada 115-34ì pelo grau de preocupação em perder o seu emprego e crença na probabitidade

de voltar a encontrar trabalho ao fim de seis meses caso fosse despedido f%).

Fonter Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.
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3. Empregabilidade e valores do trabalho

3.1. Perceçóes sobi:e o clesemprego juvenil
Perante a ¡elevância que o desemprego juvenil obteve nos anos mais recenres, e os juízos morais a

que muitas vezes os jovens que estáo nesta situaçáo estáo sujeitos na sua vida quotidiana, interessa

apurar as perceçóes sociais coletivamente partilhadas sobre as atuais causas do desemprego juvenil.
Ti'adicionalmente, do ponto de vista do senso comum, a situaçáo de desemprego dos jovens era,
frequentemente, percecionada como resultado da renúncia voluntária do trabalho, recaindo sobre o(s)
jovem(s), acusado(s) de "náo querer trabalhar", um jtízo moralizanre que tendia a ser fundamentado
numa ética do trabalho como dever.

Hoje em dia, no atual contexto de promoçáo da "empregabilidade" dos jovens, ou seja, de promoçáo
da sua capacidade em se tornar "empregável", o juízo moral tende a ser dirigido mais à sociedade e a

algumas das suas instituiçóes - nomeadamente a Escola e aos sistemas de formaçáo profissional - e ao
facto destas náo promoverem, a montânte e a jusante da sua ação, â articulaçáo entre competências,
qualificaçóes e lugares no me¡cado de trabalho (Aìves,2007; Cardoso er. a|.2014). Nesre conrexro,
a situaçáo de desemprego juvenil tende a ser vista como resultante do facto de os jovens náo se

encontrarem preparados para os lugares de trabalho disponíveis, perceçáo fundamentada numa ética
do trabalho como um direito e forma privilegiada de integraçáo social. Por último, exisrem ainda
argumentos que náo se fundamentam nem em justiÊcaçóes de ordem individual, nem de ordem da
"empregabilidade" do jovem, mas de ordem da própria estruturâ de emprego e funcionamento do
mercado de trabalho, orientando o ónus do desemprego juvenil no senrido do pressuposto da sua
recente compressáo.

Ora, longe dos argumentos individualistas de senso comum que argumentavam a "alergia ao trabalho"
por parte dos jovens, ou até de muitas das teses que se constroem em rorno da "empregabilidade" e da
suposta falta de preparaçáo que a escola dará em termos de competências a este nível, existe um largo
consenso geracional na sociedade portuguesa em torno da perceçáo do desemprego juvenil como tendo
causas de natureza estrutural, sobretudo associada ao fenómeno de compressáo do mercado de trabalho.
Com efeito, os portugueses tendem maio¡itariamente a reconhecer, independentemenre da geraçáo a

que Pertencem, que "há cada vez menos empregos para quem está a entrar no mercado de trabalho"
(perceçáo partilhada por cerca de 610/o dos portugueses).

Rotciros dô lut¡.o Co¡fcré¡ci¡ hcn,acional .Portngâle osJo\cne v{Om E mE(ìrÁTryAs DE UMA GËMçÁO MS eUALIFTmA
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0uadro 3.1 - Perceções sobre a principaI causa do desemprego juvenit. Totat da poputacão, por faixa etária [%l.Fonte: Estudo

,,Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situaçöes e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva comparada", AbriI

2015,
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4,4 5.8 5,9

5,8 5,7 4.40

Fatores individua¡s
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5,0 2,1 4,1'0
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1.5151+ 55164 ó5 e + Totê[
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3,2 t+,/* 4,3 5,1

1,3 5,0 1 1,8 5,4

0,4 1,0 2,5 0,9

Apesar de os valores serem residuais, náo deixa de ser interessante verificar como os fatores estruturais

que passam pelo evitamento das empresas em empregar jovens (13.5o/o) e pela desadequaçáo da

preparaçáo escolar em relaçáo ao mundo do uabalho (9.lVo¡ adquirem expressóes mais altas e ntre os

jovens com formaçâo superior. Já os jovens menos escolarizados sáo os que mais tendem a identiÊcar,

ainda, o tradicional estereótipo de ociosidade entre os jovens como causa do clesemprego juvenil,

sendo cerca de 10% desres os que aderem à opiniáo de que a principal causa do desemprego juvenil

está no facto de "os jovens de hoje náo querem trabalhar".

3.2. A predisposiçáo ao empreendedorisrno

Peranre a hipótese de ficar sem emprego, averiguou-se a predisposiçáo da populaçáo jovem portuguesa

em iniciar o seu próprio negócio, considerando os apelos e apoios ao empreendedorismo que se

fazem sentir arualmente na sociedade portuguesa, no sentido de promover a "empregabilidade" dos

mais jovens. Apesar de Portugal, segundo dados do Eurobarómetro em 2011, revelar um índice

de predisposiçáo ao empreendedorismo um pouco mais elevado que a média da Uniáo Europeia

(26.7o/o dos portugueses versus 23o/o dos europeus consideraria essa hipótese perante uma situaçáo de
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desemprego), esse índice náo cresceu significativamente nos últimos anos, quando comparado com
o que resulta dos dados do inquérito de2015.

Com base nestes, apenas 28o/o da população empregada portuguesâ consideraria a hipótese de

iniciar o seu próprio negócio caso ficasse sem emprego, elevando-se um pouco a predisposiçáo ao

empreendedorismo perante uma eventual situaçáo de desemprego entre os jovens adultos (25-34) e

os adultos com idades compreendidas entre 35-44 anos (33o/o e 32o/o, respetivamente).

Fig 3.1 - Predisposição para iniciar o seu próprio negócio em caso de desemprego. Poputação totaI que declara "sim,

defin¡tivamente" e "sim, provavelmente", UE27 (%1.

Eurobarómetro 7ó.2 setembro-novembro 2011
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Pergunta: "Consideraria a hipótese de iniciar o seu próprio negócio se ficasse sem emprego?"
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ouadro 3.2 - predisposição para iniciar o seu próprio negócio em caso de desemprego. Total da população empregada, por

faixa elária lo/ol'

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetivã

comParada", Abri[ 2ot5'

24,5

62.8

12,1

0,7

33,1

t 7,9

15,7

32,0

53,2

14,8

0,0
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59,8

13,ó
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l',|,4

7t,1

8,9

2,6

24,2

75,8

0,0

0,0

28,3

5ó,9
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1,3

pergunta: "Consideraria a hipótese de dar início ao seu próprio negócio se ficasse sem emprego?".

Nota: "sim" corresponde aos que responderam "sim, definitivamente" e "sim, provavetmente"; "não" corresponde aos que

responderam "não, provavetmente" e "nã0, def initivamente"'

A predisposiçáo dos mais jovens ao empreendedorismo náo se manifesta mais forte relativamente

à populaçáo adulta. Apenas Vt da popriaçáo mais jovem empregada manifesta essa intençáo, em

caso de ficar desempregado. É de notar, todavia, a especificidade do perfil social dos jovens que mais

expressam essa predisposiçáo ao empreendedorismo, sendo muito claramente âqueles que já detêm

alguma experiênciâ empreendedora no seu percurso laboral, e que vivem em melhores condiçóes

socioeconómicas.

Com efeito, sáo os jovens (15-34 anos) que se declaram patróes e trabalhadores por contâ própria

os que mais colocam essa possibilidade (com índices de 85.5o/o e73o/o, respetivamente). É ainda uma

disposiçáo mais significativa entre os jovens que afirmam viver confortavelmente com o rendimento

atual (580/o), bem como entre os jovens com formas mais atípicas de contrato/vínculo laboral (54.8Vo).

Ainda que com diferenças menos expressivas, a predisposiçáo ao empreendedorismo verifica-se um

pouco mais âcentuada entre os jovens com escolaridade pós-secundária (37.8o/o) relativamente

aos jovens com escolaridades mais baixas, bem como entre os jovens do sexo masculino (34,8Vo)

relativamente aos do sexo feminino (26.8o/o).

Nào responde

Nào sabe

Fdixa Elárra 45151'3511!/'25/31'151¿1, s51il,
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ouadro 3.3 - Vatorização de diferenies aspetos do trabatho, Totat da poputação que responde "muito importante", por faixa

eúrial%l'

,on,", trrrdo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comParada", 
Abri[ 2015'

pergunta: "Tendo em conta o grau de importância que atribui a diferentes aspetos do trabalho, por favor, diga-me sobre

cada uma das seguintes dimensões, se a considera'nada importante','pouco importante','bastante importante'ou'muito

importante"'.

Quando os inquiridos sáo chamados pronunciar-se sobre os aspetos que mâis valorizam no

trabalho, oprando enrre a "estabilidade", a "realizaç^o" e o "rendimento" de forma mutuamente

exclusiva, as clivâgens entre valores de natureza instrumental e expressiva do trabalho tornam-se mais

explícitas. Apesar de a "estabilidade" continuar a ser o valor dominante - quer entre a populaçáo em

geral com 55.1o/o do total das escolhas dos portugueses, quer entre os grupos etários mais jovens,

tì.oreiros do Fururo ConferéÒcià Inre¡naciônâl .l,oirusål e os Jovenil VIORB E mECTATIVAS DË UM GtrRAçÁO MAIS QUALIFICÐA

Ter oport-unidade de.

progreS5AO nê CarTelra

Ter um trabêtho com
prestígio sociaI

Ter estabitidade e

seguaança

fer um trabatho que

salvaguardeasaúdeeo
bem-estar

Ter uma boa retaçâo com

coLeqas e suPerlores

Ter um bom salárìo

Valores extrínsecos / instrumentais

83,7 85,4 87,0 88,2

77,0 78,2 87 ,9 82,9

80,7 82,6 78,6 81,0

78,5 78,5 77,0 84,0

77,0 73,7 69,4 73,6

53.1 48,ó 51,0 57,9

52,A 47,8 51,ó 53,3

Valores intrínsecos / expressivos

70,9 70,5 70,7 73,2

70,9 70,5 70,7 73,2

69,9 óó,0 ó3,9 ó5,1

62,3 58,3 62,0 65,2

61,7 ó0,5 59,9 61,9

84,0

78,1

81,3

78,1

71.5

51,8

49,1

69,7

69,7

59,0

59,7

58,9

83,7

79,5

78,5

77,9

ó8,5

46,2

46.7

71,1

71,1

62,6

5ó,3

53,3

85,1r

80,8

80,3

79,0

71,8

51,1

L9.9Ter ftexibitidade de horário

Desempenhar funções
adequadas à formação que
se tem

Ter um trabatho que
permita êdquirir novos
conhecimentos

Ter autonomia e iniciat¡va
na execução do trabatho

Ter um trabatho com
utilidade sociat e de ajuda
ao próximo

Desempenhar tarefas
cr¡ativas

71,O

71,0

64,2

60,4

58,9

Fâ¡xa Etária 2513415124 5516t45151'35/44 65e*

/'-l\.
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Fig 3'2 - Poputaçãojovem (15-34) empregada com predisposição para iniciaro seu próprio negócio em caso de desemprego(%1.
Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 2orb.
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hy'ascuLino

Femrnino

Até âo 9oano

Secundário

Pós-secundário ou super ior

Patrào

Trabèth¿dor por contå própriã

Trabâthador por conlâ de outrem

Contrato sem termo

Contrâto de trabatho com termo

Sem víncuto/contrâto

0utro tipo de víncuto/con(rato

Vive confortãvetmente com o rendimento atual

Vive razoavetmente com o rendimento atuat

V¡ve dificitmente com o rendimento âtuat

Vive muito dificitmenie com o rendimento atual

Tolat

3/+,8%

26,8v.

26,7Vo

33.3%

37,9Vo

85,50/o

73,OVo

23,7õ/ô

30,5%

22,44/o

36,6Vo

51.,ga/a

58,0%

36,6yo

2t+,6Vo

11,6Vo

31,20/ô

3.2. Valores do trabalho

O panorama atrás traçado indicia uma forævÃorizadLo do trabalho na vida quoridiana enrre a populaÉo
jovem, considerando a preocupaÉo que demohstram relativamente à sua atual escassez e a intensa atividade
que desenvolvem em situaSo de desemprego. Cabe agora descobrir a importância relativa que adquirem
determinadas dimensóes do trabalho, num contexto de forre orienraçáo para a responsabilizaçao do
indivíduo em termos da sua capacidade de "empregabilidade", ou seja, de se rornar empregável. Gnderáo
a ser mais valorizados os aspetos mais intrínsecos à atividade laboral, ou seja, os próprios conteúdos das

tarefas e o valor que estes têm para o indivíduo enquanto expressáo de si próprio, ou os seus aspetos mais
extrínsecos ou instrumentais, relativos ao que o trabalho permite aceder?

No cômputo geral, os dados do inquérito 2015 náo expressam clivagens geracionais significativas
no que respeita aos asPetos mais valorizados no trabalho. O aspeto mais valorizado com relaçáo

ao trabalho é, transversalmente, a sua "estabilidade e a segurança', sendo 85.4% a percenragem
de população Portuguesa conferirlhe muita importância. Com valores próximos esráo rambém
aspetos como "ter um trabalho que salvaguarde a saúde e o bem-esrar" do trabalhador, "rer uma
boa relaçáo com colegas e superiores" e "ter um bom salário". Ou seja, está-se nitidamenre peranre
uma valorização do uabalho mais pelos seus aspetos extrínsecos e instrumentais. Aspetos de ordem
intrínseca e expressiva, como o "desempenho de funçóes adequadas à formaçáo que se rem", a

"aquisiçáo de novos conhecimentos", a "autonomia e iniciativa" ou a "criatividade" no desempenho
das tarefas, acabam por surgir em segundo plano, relativamente às anteriores. Aspetos como o
"prestígio social" adquirido por meio do que se faz, ou ter "flexibilidade de horário" no que se faz,
sáo os aspetos transversalmente menos valorizados.

Roteûos do Futuro - Confer¿rcie Inrernacionâl (Po.rug¡l e os Jovene VflORES E EXpEtrATtVAS DE UMA cERÁçÁo M-AÌs eu[rFrcADA
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rernunerados" 
(60.7o/o),estes últimos provavelmente dependentes da estabilidade do negócio familiar

i. qu. d.p.trdem. Na falta desta, a "estabilidade" no emprego acaba também por ser um asPeto que

,a'utr. muita relevância entre os jovens desempregados (60.8%). Obtém ainda um valor simbólico

,.r.r.ido enrre os jovens com escolaridades ao nível do ensino bâsico (49.9o/o) e secundário (42o/o).

Sendo o aspeto menos valorizado no trabalho, o "rendimento" que se obtém adquire maior

expressáo enrre os jovens inquiridos em condiçóes atípicas de trabalho (38,9o/o dos jovens em "outras

siruaçóes" peranre o trabalho valorizam o aspeto económico do trabalho), bem como entre os jovens

e¡n condiçóês socioeconómicas mais desfavorecidas - nomeadamente entre os que náo têm qualquer

tipo <le vínculo ou conrraro de trabalho (20.5Vo), aqueles que afirmam'iiver dificilmente com o

,.ndi-.n,o atual do agregado familiar" (16.20/o), os que "trabalham por conta própria' (15.5olo) e os

jovens que têm escolaridades apenas até ao 9" ano (l5o/o)'

Fig 3.3 - Poputação jovem (t5-341 segundo os significados de "ter um bom trabatho" [%ì.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.

Até ao 90 ano

Secu ndá rio

Pós-secundário ou superior 52,6o/o

53

1t8,rtr/o

47,90/o

Estudante

Trabathador

Desempregado

Patrão

lrabathador por conta própria

Trabathador por conta de outrem

Trabathador fêmitiar não remunerado

Vive confortavelmenle com o rendimento aluaI

Vive razoavetmente com o rendimento atual

Vive dificitmente com o rend¡mento atual

Vive muito dificitmente com o rendimento atual

73,80/.

I Ter um bom trabatho signif¡ca,
ac¡ma de tudo, ganhar mu¡to
di nhei ro

I Ter um bom trabatho significa,
acima de tudo, ter possibitidades
de real¡zação

I Ter um bom trabatho sign¡fica,
acìma de tudo, ter estabitidade
no emprego
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com valores que oscilam entre os 47o/o e os 49o/o - verifica-se, porém, que esta dimensáo do trabalho

obtém uma menor valorizaçáo entre os jovens até aos 34 anos relativamente aos restantes grupos

etários. As "possibilidades de realizaçâo" que o trabalho oferece tende a ser, por sua vez, um aspero

mais valorizado entre as faixas etárias mais jovens, por comparaçáo aos inquiridos depois dos 35 anos.

"Ganhar muito dinheiro" acaba por deter um valor consideravelmente mais baixo que os restantes,

independentemente da idade dos inquiridos.

Quadro 3.4 - Significados de "ter um bom trabalho". Totat da poputação, por faixa etária [%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítíca: situaçôes e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abri[ 2015.

/'1>,
52

46,9 49,3 58,9 58,1 57,1 57,2 55,1

38,3 40,1 31,5 28,2 31,3 25,5 31,8

12,9 10,2 9,6 12,8 'r0,1 11,8 11,2

1.5 0,0 0,0 0,t 1,0 4,5 1 ,4

0,5 0,4 0,0 0,5 0,s 1,0 0,5

Pergunta: "Das seguintes afirmações relativas ao trabalho e ao emprego selecione aquela com a quaI se identifica mais:

[t opção1".

Considerando a especificidade da populaçáo jovem (15-34 anos), avalorizaçâo dessas dimensóes

do trabalho adquire, todavia, importâncias diferenciadas consoante as condiçóes sociais dos jovens:

o valor atribuído às "possibilidades de realização pessoal" através do trabalho tende a salientar-se

entre os jovens em condiçóes culturais e socioeconómicas mais favorecidas, ou sejâ, jovens com

escolaridade pós-secundária e superior (52.6Vo) e que declaram "viver confortavelmente com o
rendimento atual do agregado familiar" (56.2Vo). Os jovens que ainda estudam tendem também a

valorizar maisestâdimensáodotrabalho (48.4Vo) relativamenteaos jovens jáativosnomercadode
trabalho, quer empregados (39.7o/o) quer desempregados (28.80/o), sendo estes últimos os que menos

valorizam as "possibilidade de realizaçáo" pessoal através do trabalho.

Já a "estabilidade" labo¡al tende a ser um valo¡ muito valorizado, curiosamente, enrre os jovens

patróes (73.8o/o) - que estâráo decerto a pensar na estabilidade do seu negócio, mais do que na

estabilidade dos vínculos dos seus eventuais trabalhadores - e os "trabalhadores familiares náo

Roreiros do fur¡¡o Conlcr¿rcì¿ lnrernãcionâl "Porugale os Jovene, VALOM E mECTATTAS DË UMA GERAçÁO MAIS QUIIFImA

Não responde

Não sabe

55/6t4515435/t /,2513415/24Faixa €tária
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signif¡ca, ac¡ma de tudo, ter
estabitidade no empr€go
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3.4. Perspetivâs perânte o futuro
Considerando o cenário traçado, náo surpreende que, em termos de cenário futuro, os ponugueses

náo creiam que a situaçáo de crise e as suas consequências na estrutura do mercado de trabalho se vá

transformar táo depressa. Quando questionados "até que ponto concorda com a afirmaçáo de que
"daqui a dois anos a crise terá terminado e a situaçáo do emprego no seu país será melhor do que
hoje", os Portugueses estavam, em 2011, entre os europeus mais pessimistas: apenas 20.3o/o tendta
a concordar (total ou parcialmente) com essa afirmaçáo, proporçáo apenas mais diminuta entre a

Espanha, Eslovénia, Grécia e França.

Fig 3./¡ - Perspetiva perante o futuro próximo: "Daqui a dois anos a crise terá terminado e a situação do emprego no seu país

será melhor do que hoje". Poputação totat que responde "concordo totatmente" e "concordo parciatmente", UE2T l%1,

Fonte: Eurobaróm elro 7 6.2 setem bro-novem bro 201 1
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Pergunta:'Até que ponto concorda ou discorda com a seguinte informação: Daqui a dois anos a crise terá terminado e a

situação do emprego no seu país será methor do que hoje".

Volvidos quatro anos, continuam a ser apenas 21.60/o os portugueses que tendem a acreditar qu€

a situaçáo de crise e escassez de emprego virá a resolver-se num futuro próximo. A percentagem

náo varia significativamente com a idade dos inquiridos, ainda que se veriÊque um orimismo mais

acentuado entre os jovens que vivem em agregados familiares com rendimentos que lhes permitem
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yiy6¡ confortavelmente (entre os quais 38.9% tende a concordar totâl ou parciâlmente com â

afrrmaçâo), e enrre os jovens com escolaridade superior (30.4o/o dos quais tende a concordar total ou

parcialmente com a afirmâção).

Ouadro 3.5 - Perspetiva perante o futuro próximo: "Daqui a dois anos, a crise terá terminado e a situação do emprego em

portugat será methor do que hoje". Totat da poputação, por faixa etária [%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015'
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8,8

0,4

26,2

66,2

7,5

0,0

21.7

69,6

8,7

0,0

18,8

72,',l

8,4

0,0

16.9

ó5,5

17,2

0,1+

¿t,ö

66,9

11,3

Ð,2

pergunta:'Até que ponto concorda ou discorda com a seguinte informação: Daqui a dois anos a crise terá terminado e

a situacão do emprego no seu país será melhor do que hoje". "Concordo" corresponde aos que responderam "concordo

totaImente" e "tendo a concordar"; "Discordo" corresponde aos que responderam "tendo a discordar" e "discordo totatmente".

4. Mobilidade estudantil e laboral

O tema da mobilidade estudantil e labo¡al é central num país como Portugal, que tem um historial

migratório complexo, com múldplas vagas emigratórias, movimento de retorno de emigrantes e

aumenro (e diminuiçáo) da taxa de imigração, experiências que marcâram as vidas de várias geraçóes

dejovens em Portugal e dejovens portugueses no estrângeiro. O tema ganhou nova relevância com a

crise económica, o aumento das taxas de desemprego e o consequente aumento da emigraçáo a partir

de 2009 (Peixoto, 2013). A questáo da emigraçáo jovem, em particular, tornou-se temâ político

e rem sido muiro marcâda pela visibilidade da emigraçáo jovem qualificada, ainda que a maioria

dos fluxos migratórios continuem a ser compostos maioritariâmente por indivíduos mediamente ou

pouco quâlificados (Peixoto , 2013; Lopes, 20 1 4).

Se as migraçóes sempre ñzeram parte da realidade dos portugueses, ao longo das últimas décadas

assistimos a novos fluxos de mobilidade, náo só laborais, mâs também de natureza formativa e lúdica,

consequência, enrre ourras, do aumento do número de licenciados no pâís, da criaçáo de programas

de mobilidade estudantil como o programa Erasmus, e da maior democratizaçâo das deslocaçóes

internacionais, nomeadamente através da proliferaçáo das viagens de aviáo low-cost.

Interessa nesse sentido perceber como estas experiências marcaram e marcam atualmente a vida dos

Portugueses e quâl a experiência e a atitude dos jovens em relaçáo à mobilidade laboral e estudantil,
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,{s experiências no ensino superior da UE sáo portanto transversalmente baixas, o que reflete também

as baixas taxas de escolarizaçáo a nível superior em Portugal, mas têm maior incidência entre os

escalóes jovens, nomeadamente no escaláo dos jovens adultos (2,5%), o que demonstra uma maior

propensáo para a mobilidade das novas geraçóes mais escolarizadas. De facto, se tivermos em conta

,p.n* o, jovens dos 75 aos 34 anos com ensino pós-secundário ou superior; constata-se qlue 12,9o/o

declarater estudado numâ univefsidade da UE por um período superior 2 meses.

A experiência de frequência de açóes de formaçáo (por exemplo, língua, proÊssional, estágio)

apresenta valores em tornos dos 3.5o/o. Nos jovens esse valor é mais elevado entre os jovens adultos,

que rêm uma maior inserçáo no mercado de trabalho (4,4o/o), baixando para2,6o/o juntos dos jovens

enrre os 15 e os 24 (escalâo composto maioritariamente por estudantes)'

.uadro 4.1 - Experiências formativas num país da União Europeia que não Portugat. Total da poputação, por faixa etária

lresposta múttiptal l%l.Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situacðes e atitudes dosjovens portugueses

numa perspetiva comparada", Abrit 2015.
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1't,8 11,9 13,2 12,3 10,8 11,2 11,9

1,9 2,5 0,4 0,9 0,0 0,0 0,9

2,6 r+,r+ 1+,7 1+,1 3,0 1,9 3,4

perguntar'Atguma vez frequentou a escola, estudou na universidade ou participou em algum tipo de acões de formacão

(por exempto, tíngua, profissionat, estágiol noutro país da União Europeia que não Portugal por um período superior a dois

meses?"

A náo mobilidade - ou seja, indivíduos que declaram nunca ter frequentâdo a escola, universidade

ou açóes de formaçáo no esrrangeiro - entre os mais jovens (15-34) é de 84,4o/o, mas esses valores

tendem a variar se tivermos em conta algumas variáveis sociográficas. Entre os jovens que têm graus

de ensino até ao 90 ano, 87,3o/o nunca estudou ou frequentou açóes de formaçáo no estrangeiro,

enquanto esse valor baixa para 78,5o/o entre os jovens com ensino pós-secundário ou superior. A

variável de rendimento subjetivo tem também algum peso na experiência de mobilidade dos jovens

porrugueses, 88% dos jovens que declaram viver muito dificilmente com o seu rendimento nunca

estudou no estrangeiro por mais de dois meses, valor que desce para78,4o/o no câso dos jovens que

declaram viver confortavelmente com o seu rendimento.
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num contexto que náo é só marcado pela crise, mas também por fluxos de mobilidade e realidades

migratórias mais dinâmicas, em que as temporalidades, as modalidades de inserçáo e os destinos sáo

cada vez mais diversifi cados.

4,1, A mobilidaile inrelnacional

4.1.1. As experiências formativas no estrangeiro

Segundo os dados clo Eurobarómetro, em 2009, comparativamente com a média da populaçáo da

Uniáo Europeia, Portugal tinha uma percentagem mais elevada de indivíduos que tinham frequentado

alguma vez a escola num outro país da UE (ll,9o/0, vs. 8,90lo na UE), mas uma percentagem menos

elevada de indivíduos declaravam ter frequentado a universidâde (2,4o/o, us.3,3o/o na UE) ou ações

de formaçáo naUE (3,60/o vs. 4o/o).

Fig 4,1 - Experiências formativas noutro país da União Europeia. Totat da poputação em PortugaI e na União Europeia z7
(resposta múttiptal f %1.

Fonte: Eurobarómetro 72.5 novembro-dezembro 2oo9
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11.9PortugaI

UE27

3,6

8,4

! Frequentou uma escola

I Frequentou a universidade

I Pêrt¡cipou em açöes
de formação

Pergunta:'A[guma vez frequentou a escola, estudou ou participou em atgum tipo de ações de formação noutro país da

União Europeia por um período superior a dois meses?".

Nos dados apurados em2015 11,9% dos inquiridos indicam já ter frequenrado uma escola na

Uniáo Europeia, 0,9o/o indicaram ter frequentado a universidade num país da União Europeia e

3,4o/o indica ter frequentado açóes de formaçáo na UE.

Ao analisar por escalóes etários, r'erifica-se que a frequência da escola num ourro país da UE é

transversal a toda a populaçáo, apresentando valores acima dos l0o/o para todos os escalóes etários.

Estes valores estaráo, provavelmente, relacionados com historiais de emigraçâo para a Europa que

sáo transversais a várias geraçóes e que marcaram o percurso formativo de emigrantes e filhos de

emigrantes atualmente a viver no país.

Já a experiência de estudar numa universidade de um país da União Europeia, apresenta assimerrias

consideráveis entre os vários escalóes etários. De facto, nos respondentes nos escalóes etários acima

dos 55 anos nenhum declarou ter frequentado o ensino universitário na UE e nos escalóes entre 35 e

54anos, essesvaloresnáochegam aolo/o(0,4o/oparaoescaláo 35144e0,9o/oparaoescaláo 45154).

lìorcirosdoFûtu.o-ConferênciaInie¡¡ìacion¿l"PortugaleosJoveno VÆoMEmEtrATTVASDEUMÁGÉRA.çÁOMÁIsQUÐIFICÐA
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Em relaçâo aos indivíduos entfe os 15 e os 34 anos, verifica'se que a experiência de férias no

"ririrr"oi,apesar 
de ser relativamente comum, está diretamente associada às condiçóes culturais

."r"irj..""¿-icas dos .iovens. De facto, uma grande maioria dos jovens que vive confortavelmente

."- . ,." rendimento atual (7I,4o/o)r Qu€ tefil escolaridade de nível pós-secundário ou secundário

öîS*¡ e cuja escolaridade dos pais é de nível pós-secundário ou superior (68'9Vo) já tiveram a

op,rriir.øde viajar palâ o estlangeiro pelo menos uma vez na vida' Essa realidade é contraposta à

J*;o,r.r-,, que vivem com muitas dificuldade financeiras (apenas 22,ro/o dosjovens nesta situaçáo já

;:;^:; ^..rrr"rg.iro 
de férias), jovens cujos pais têm até ao primeiro ciclo de escolaridade (34'3o/o) e

jovens com nível de escolaridade até ao 9" ano (35'60/o)'

Fig 4.3, - poputação jovem tt5-341 que viaiou para o estrangeiro de férias peto menos uma vez (%l'

Fonte: Estudo 
,,Lazer, Emprego, Mobitidade e potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspet¡va

comParada", AbriI zor5'

Mascu{lno

I-eminino

Até ao 90 ano

Secundár io

Pós secundário ou suPerlor

Esc Pais âté ao 1o cicto

Esc Pais - 2o e 30 cicto

tsc Pàis - secundário

Ls.. pdis - Pós-secund¿r io ou superrol

Vive conlortavetmente com o rendimenio atuat

Vive râzoêvetmente com o rendimento atuat

Vive dificitmente com o rendimenlo atuat

Vìve muìto dificiLmente com o rendimento atual

ToiaI

146,1Ya

39

35,60/o

10,6%

34,30/o

45,70/a

55,4%
68,9%

7 1 ,/+o/o

55,0o/o

33,9%

22,10/.
112,7o/o

59

,3Vo

1+2,8%

4,1.3. As experiências laborais no estrangeiro

No que respeita à experiência de trabalho no estrangeiro, verifica-se que com a exceçáo do escaláo

mais jovem (15-24), composro maioritariamente Por jovens com pouca ou nenhuma experiência

laboral, nos resranres escalóes 100/o ou mais dos indivíduos declara já ter tido essa experiência' Esse

valor é acentuado sobretudo em indivíduos enrre os 35 e os 54 anos (19,20o/o para o escaláo 35144 e

15,70o/ono escaláo 45153),diminuindo junto dos grupo etários mais velhos' 110/o dos jovens adultos

entre 25 e 34 anos declara já ter tido essa experiência'

Roreûos do Futúo Conferêncie Ltrcrn¡cional "Portuc¡l e os love¡v, VALom E WECTÃTWAS DE UMÂ GERAçÁO MÆS QUALTFICADA

/:
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Fig 4,2. - Populacão jovem (ts-g4l que nunca frequentou nem a escola, nem a universidade, nem ações de formação noutro
país da União Europeia que não PortugaI por um período superior a dois meses (%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 201S.
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4.1.2. As deslocaçóes lúdicas ao estrangeiro
No que respeita à experiência de mobilidade pâra o estrangeiro em período de ftrias, 64,8o/o d,os

respondentes indicam nunca ter viajado para o estrangeiro na sua vida. Os dados permitem-nos
perceber que a experiência de viajar para fora do país em ftrias esrá â rornar-s e cadavezmais comum
entre as novas geraçóes. De facto, os jovens adultos sáo os que mais indicam ter viajado para fora
(45,7o/o), com valores bastante superior aos dos escalóes etários superiores, em parricula¡ os indivíduos
dos escalóes entre 5 5 e 64 e de 65 ou mais anos (com valores abaixo dos 30%). Os jovens entre 15 e
24 anos, um escaláo composto maiorita¡iamente por estudantes e jovens ainda náo autonomizados
economicamente, apresentam também valores elevados, perto dos 40%o.

Quadro 4.2. Deslocacões ao estrangeiro de férias. Totat da poputação, por faixa etária [%).
Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abri[ 2015.

ó0,ô 53,3 59,8 64,9 70,8 75,0 64,8

38,9 45,7 39,0 34,6 29,2 23,5 34,4

0,3 0,2 0,8 0,5 0,0 0,5 0,4

0,2 0,8 0,1+ 0,0 0,0 1,1 0,5
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Quadro 4.3 - Experiência [aboraI no estrangeiro. Totat da poputacão, por faixa etária (%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 201b.
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3,7

9ó,3

0,0

0,0

I 1,0

88,0

0,ó

0,4

19,2

Bt,4

0,4

0,0

15,7

83,9

o,4

0,0

10,8

89,2

0,0

0,0

11,4

88.'¡

0,5

0,0

Pergunta:'htguma vez trabalhou no estrangeiro? [úttima experiência de trabatho no estrangeiro e não de uma viagem de
lazer ou de negóciosl"

A experiência de trabalho no estrangeiro apresenta variaçóes denrro da populaçáo enrre I 5 e 34 anos.
De facto, verifica-se que é uma experiência vivenciada mâis por homens do que por mulheres (lgyo
e 5,60/o respetivamente). Em termos do tipo de contrato de trabalho, verifica-se que a estabilidade do
contrato tem influência sobre a experiência de te¡ trabalhado (ou náo) no estrangeiro. Sáo, de facto,
os trabalhadores com contratos sem termo quem menos declaram ter trabalhado noutro país (8,10/o),

seguidos dos jovens trabalhadores com conrraro com rermo (l0,7Vo) ou com ourro tipo de vínculo/
contrato (11'8%). Os jovens trabalhadores que mais experiência laboral rêm no estrangeiro sáo os

que náo têm vínculo ou conrraro (17,2o/o).

No que se ¡efere ao câpital económico e escolar, se no primeiro caso esse rem uma relaçáo direta com
a experiência laboral no estrangeiro (quanto mais as dificuldades económicas aruais menos experiência
laboral no estrangeiro), no segundo caso isso náo se veriÊca. De facto os jovens com maior escolarizaçáo
(pós-secundário ou superior) têm praticamente a mesma experiência de trabalho no esrrangeiro do que
os jovens com escolaridade até ao 9o ano (9,9o/o e 9,80/o, respetivamente). Os jovens com escolaridade
atê ao 9o já apresentam valores menos elevados (4,6Vo).

Estes valores vêm demostrar que a experiência laboral no estrangeiro por parre de indivíduos
atualmente a viver em Portugal foi vivenciada sobretudo pelos jovens mais qualificados e pelos
menos qualificados. A questão da baixa qualificaçáo dos trabalhadores com experiência de trabalho
no exterior náo se reflete só a nível da escolaridade dos jovens, mas rambém na dos seus pais. 1 I , 1%o

dos jovens cujos pais completâram até ao 10 ano de escolaridade já tinham tido experiências de
trabalho no estrangeiro, enquanto esses valores situavam-se em torno dos 60/o pâra os jovens com
pais que completaram o secundá¡io ou um nível de escolaridade pós secundário ou superior (5,9o/o

e 5,4o/o, respetivamenre).

Rorciros dô Furu'o Conferéncià tnrernrcioDt (pqrusâl c GJôrem, VIORES E mEc:rÆryAs DE UM GERAÇ_ÁO MAIS eUITFICADA
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tig L.4. - Populacão jovem (15-341 que já trabalhou no estrangeiro [%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacôes e alitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comParada", Abrit 2015'
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4.2. As car¿lcter'ísticas clas experiêtlcias c{e l¿rbolais 11o estrangeiro

A duraçáo da experiência de trabalho no estrangeiro foi diversificada para os diferentes grupos

erários. Como seria de esperar, sobretudo porque nos estamos a referir a indivíduos que trabâlharam

no estrangeiro mas que entretânto regressaram a Portugal, a duração da experiência laboral dos mais

jovens foi mais curta, sendo que para 62,50/o dos jovens entre 15 e 24 anos e 49 ,7o/o dos jovens entre

25 e 34 anos a esradia náo durou mais do um ano. Ainda assim, cerca de 40o/o (37,5o/o dos jovens e

38,3o/o dosjovens adultos) declara ter feito experiências laborais no estrageiro mais longas (um ano a

menos de 5 anos). As situaçóes de emigraçáo mais prolongadas, de 5 anos ou mais, sáo mais comuns

entre os escalóes mais velhos, sobretudo entre os indivíduos acima dos 55 anos, muito possivelmente

indivíduos que estiveram emigrados e que voltaram pâra Portugal depois da reformâ. Se entre os

mais jovens (15-24) náo existem experiências táo prolongadas, jâ 12,l5o/o dos jovens adultos que

trabalharam no estrangeiro declaram têlo feito durante pelo menos 5 anos'

Roreiros do Füruro, Confer¿n.i¡ rnremecional .l,oil(rgrl e os Jovenv v[oREs E ExpEcTÆIvAs DE UMÂ GERAÇ,{O MS QUALIFImA
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Ao cnnar o ripo de trabalho levado a cabo no estrangeiro por parte da populaçáo jovem que teve essa

experiëncia, com o seu nível de escolaridade, verifica-se que entre os jovens com menos escolaridade

ho,.,u.,r-" maior proporçáo de emprego permanente no estrangeiro (44,4o/o), em relaçáo aos que

conrpletaram o ensino pós-secundário ou superior (27,6Vo). O trabalho sazonal foi experienciado por

jovens de todos os níveis de escolaridade, representando 37,60/o da experiêncialaboral no estrangeiro

ãor;ou.t-tr que rêm 
^té. 

o 9o ano de escolaridade. Os estágios, por sua vez, estáo mais associados a graus

de escolaridade mais elevados, representando 34,5o/o da experiência laboral no estrangeiro dos jovens

com ensino pós-secundário ou superior e 6,80/o da experiência laboral dos jovens com o secundário.

Nenhum dos jovens com escolaridades mais baixas declarou ter feito estágios no estrangeiro.

Fig 4.5, - Poputação jovem h5-341 que traba[hou no estrangeiro, por tipo de experiência taborat e grau de escotaridade (%l'

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abri[ 2015'
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4.3. A predisposiçáo para a mobilidade laboral interr.racional

Independentemenre de já terem tido, ou náo, experiência formativa ou laboral no estrangeiro,

quando quesrionados sobre a eventual hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro, verifica-se que

sáo os mais jovens que mais respondem afirmativamente. Mais de metade dos jovens entre 75 e 24

anos (53,1%) declara considerar essa hipótese, valor que se situa em torno aos 49o/o para os jovens

adultos. Apesar de apresentarem valores mais baixos, mesmo entre os escalóes etários mais elevados,

a hipótese de uma experiência laboral no estrangeiro é uma realidade para uma parte considerável da

populaçáo, sendo de 35,3o/o para os indivíduos enve 35 e 44 anos e de 21,5o/o para os que têm entre

45 e 54 anos. Apenas a parrir dos 55 é que â ideia de vir a trabalhar fora de Portugal passa a ser muito

minoritária, sendo de apenas 4,9o/o entfe os que têm entre 55 e 64 anos e quase inexistente entre os

que têm mais de 65 anos.

Rorekos do ruturo conferê¡ci¡ Inrernâcionel "Porusal e os Jove¡e' v{oRls E EXPEflATNAS DE UMA GEMøO MS QUAIIFICÐA
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0uadro 4.4. Duração da experiência laboraI no estrangeiro. Total da populacão que trabalhou no estrangeiro, por faixa etária [%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abr¡t 2015.
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Pergunta: "Oual foi a duração da estadia da úttima vez que trabalhou no estrangeiro? fúttima experiência de trabalho no

estrangeiro e não de uma viagem de lazer ou de negóciosl".

Em termos de tipo de trabalho levado a cabo na sua experiência laboral fora de Portugal por parre

dos inquiridos, verifica-se que os mais novos têm menos experiência de trabalho permanente (29,3o/o,

quândo para os restantes grupos etários os valores estáo sempre acima dos 45o/o), rrras mais experiência

de trabalho sazonal (51,,2o/o, quando parâ os restantes gmpos etários os valores estáo sempre abaixo

dos 31%). Essa maio¡ prevalência do trabalho sazonal junto dos mais novos pode indicar náo só uma

especificidade do tipo de trabalho que os jovens procuram e/ou encontram no estrangeiro, como

também o facto de os indivíduos mais velhos reportarem a sua mais recente experiência de trabalho

no estrangeiro, nomeadamente de tipo permanente, tornando por isso invisíveis outras experiências

anteriores de carácter mâis temporário. De notar também que cerca 7,5o/o dosjovens e jovens adulros

que trabalharam no estrangeiro declara que a sua experiência laboral foi um esrágio.

Quadro 4.5 - Tipo de experiência [aboraI no estrangeiro. TotaI da poputação que trabalhou no estrangeiro, por faixa etária l%].

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abri[ 2015.
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No sentido contrário, ve¡ifica-se que os fatores que mais potenciam a consideraçáo da hipótese de

vir a trabalhar no estrangeiro no futuro sáo o rendimento do agregado familiar e a escolaridade dos

oais. Sâo os jovens com maior poder de compra, ou seja que declaram viver confortavelmente com o

l.u ,.rdi-.,rto atual (62,3oh) e os jovens filhos de pais com nível de escolaridade pós-secundário ou

superior (66,90/o) que mais declaram estar abertos a essa experiência.

F¡g 4.ó. - Poputação jovem ft5-341 que considera a hipótese de vir a trabathar no estrangeiro em a[gum momento no futuro f%l.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abri[ 2ot5'
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Ao cruzar a consideraçáo da hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro com as experiências prévias

dos jovens entre 15 e 34 anos no estrangeiro verifica-se que, com exceçáo do caso das açóes de

formaçáo, quase todas as experiências no estrangeiro sáo potenciadoras da abertura à ideia de vir a

trabalhar fora de Portugal no futuro. Entre estas destacam-se os valores daqueles que declaram terem

frequentado uma escola na UE no passado (55,7o/o, conva 44,5o/o dos que nunca frequentaram),

dos que declaram terem tido uma anterior experiência de trabalho no estrangeiro (630/o, contra

44,7o/o dos que nunca trabalharam no estrangeiro), mas sobretudo dos jovens que indicam terem

frequentado a universidade no estrangeiro. De îacto 70,9o/o dos jovens inquiridos entre 15 e 34

anos que frequentaram o ensino universitário num outro país da Uniáo Europeia declara considerar

a hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro no futuro, ou seja, uma experiência formativa a nível

superior fora de Portugal é muito potenciadora da ideia de um dia vir a fazer uma experiência laboral

no estrangeiro.

Rotetos do Fuluro Confe¡ência Inre¡nâcional .Ponugel e os Joveny VA¡¡RES E WICTATÍVAS DE UMA GEMçÁO MAIS QUALIFICADA
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De notar também que entre os jovens (15-24), náo só a percentagem dos que respondem "sim"

à pergunta é elevada, como a proporçáo de indivíduos que responde náo considerar essa hipótese

é particularmente baixa (29,3o/o), compârativamente com os outros escalóes erários. De facto, se

tivermos em conta os 76,10/o que nesta faixa etária responderam "náo sabe" (ou seja, indivíduos que
apesar de náo considerarem a hipótese, nâo a excluem), pode-se concluir que cerca 707o dos jovens

entre 15 e 24 anos estáo a de alguma forma abertos à hipótese de vir a trabalhar no esrrangeiro no
futuro.

Entre os jovens adultos, a proporçáo de indivíduos que consideram a hipótese de uma experiência

laboral no estrangeiro é menos elevada (40o/o), mas ainda assim apenas 45,9o/o dos respondenres enrre
25 e 34 anos excluí totalmente essa ideia.

Quadro 4.ó - Predisposição para a mobilidade [aboraI internacionat. Totat da poputação, por faixa etária [%1.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 201b.
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0,8
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21,5
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7,3

0,9
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1,5

0,0

0,4

98,0

0,9

0,7

23,7

67,0

8,4

1,0

Pergunta: "Considera a hipótese de via a trabalhar no estrangeiro em a[gum momento no futuro?"

No que respeita a populaçáo jovem entre 15 e 34 anos, verificamos que a consideração da hipótese

de vir a trabalhar no futuro no estrangeiro é bastante transversal a todas as características sociográficas

dos indivíduos. Ainda assim, há alguns fatores inibidores e potenciadores dessa situação. De facto, os

homens tendem a considerar mais essa hipótese do que as mulheres (50,50lo vs. 41,2o/o), os jovens com
menor nível de escolarização consideram menos a hipótese do que os que compleraram o secundário,

ou um nível pós-secundário ou superior. Os estudantes em geral estáo particularmente abemos à
hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro (56,4o/o), valor que é bastante mais elevado do que o dos
jovens que já se encontram a trabalhar (39 ,ïVo). Cerca de metade dos desempregados consideravâm,
na altura de aplicaçáo do inquérito a hipótese de virem a trabalha¡ no estrangeiro (49,7o/o).

Constata-se assim que a inserçáo laboral atual, e em particular a estabilidade dessa inserçáo, é o
principal fator inibidor à consideraçáo da hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro no futuro. De
facto, os valores sáo mais baixos para os trabalhadores em geral (face aos esrudanres e desempregados),
para os trabalhadores por conta de outrem (face aos patróes e trabalhadores por conra própria) e

para os trabalhadores com contratos sem termo (face aos restantes tipos de contratos). Ainda assim,

mesmo entre os jovens com a situaçáo laboral mais estável, os que têm contratos sem termo, 35,10ó
afirmam considerar a hipótese.

Iìoiciros dô furuÌo - CoDferê¡cia Inrernacional (Poftugal e os Jovcnr V[oRxS E EXI'EtrÆryAS DE UMA GEMçÁo MAIS eU[rFrCÐA
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0uadro 4.2. Destino preferenc¡aI para uma experiência [aboraI no estrangeiro. Totat da poputação que considera a hipótese

de vir a trabalhar no estrangeiro, por faixa etária [%).

Fonter Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada"' Abrit 2015.
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5,5 8,2

0,ó 1,3

4.1+. Motivaçóes para a rnobilidade laboral internacional

Quando questionâdos sobre quais as razóes que os incentivariam a fazer uma experiência laboral

no estrangeiro, os inquiridos, independentemente de terem ou náo trabalhado noutro país, ou

de considerarem ou náo a hipótese de vir a fazê-lo no futuro, escolheram na sua maioria razóes

associadas ao trabalho, nomeadamente "ter melhores oportunidades de encontrar emprego" (51,3o/o)

e "ter melhores condiçóes de trabalho" (38,60/o), e "ter melhores condiçóes de carreira ou negócio"

(1,4,2o/o). Com um peso importante surgem também motivaçóes associadas ao bem-estar em geral,

em particulâr "ter melhores condições de vida no estrangeiro", selecionado por 360/o da populaçáo, e

com menor incidência "ter melhor sistema de serviços sociais e saúde" (8,1%).

Entre as motivâçóes de carácter contextual, "melhor clima económico no estrangeiro" destaca-se por

ser selecionadapor ll,3o/o dos inquiridos. Já o indicador "melhor situaçáo política no estrangeiro" foi
a razâo menos apontada com um valor total de 3,60/o. As razóes associadas à sociabilidade familiares

e afetivas foram apontadas por 9,1% dos indivíduos.

As respostas dos jovens e jovens adultos em relaçáo às razóes que os incentivariam a trabalhar noutro

país sáo próximas dos restantes grupos etários, valorizando também estes âs motivâçóes associadas

Iìo¡ei¡osdoÞutu¡o-Conferênci¡InrernâcbÒâl.PoiÌúgaleosJovcrs'V[omEEPECIATIVASDEUMACEmçÁoMSQUiltF]CÐA
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Bras¡t

EtJÁ/Canadå

Países da União EuroPeia

Fa¡xa etária 45154351442513415/24

Paises Africanos de Linguâ
Oficial Portuguesa

ó5e+5516t

A,
o()

Y7

Fig 4.7. Poputação ¡ovem (t5-34) que considera a hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro em a[gum momento no futuro por

experiência anteríor no estrangeiro (%l

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.
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TrâbaIhou no estrângeiro

Nunca traba(hou no estrênqeiro

70,9Vô

Quando questionados sobre qual o país para onde gostariam de ir trabalhar, a Uniáo Europeia

apârece como destino preferencial de praticamente todos os grupos etários (a única exceçáo é o grupo

de 65 ou mais anos que é composto por muito poucos indivíduos que têm como único destino

preferencial o Brasil).

Entre os jovens adultos que consideram vir â trabâlhar no estrangeiro, sI,2o/o assinala a Europa

como principal hipótese, seguindo-se os Estados Unidos daAmérica ou Canadá (l7o/o) e os países

africanos de língua oÊcial portugrcsa().2,2o/o).As escolhas dos mais novos (15-24) sáo relativamente

similares às dos jovens adultos, diferenciando-se apenas pelo facto de serem menos os que indicam

os Países da Uniáo Europeia como possível destino da experiência laboral (7}Vo). De notar ainda

que, no caso dos jovens entre 15 e 24 anos que indicaram conside¡ar a hipótese de vir a trabalhar

no estrangeiro no futuro, I 17o assinala náo sabe¡ qual seriâ o seu o destino preferencial, o que vem

evidenciar o quanto a mobilidade laboral inte¡nacional é ainda uma possibilidade remota para alguns

destes jovens.

Em termos de diferenças entre os vários grupos etários, é de destacar ainda a preferência por países

africanos de língua oÊcial portuguesa de alguns dos escalóes mais velhos, nomeadamente os que têm entre

55164 anos, com30,60/o, mostrando por isso uma maior proximidade desta geraSo àrs ex-colónias.

RotekosdoFururo Co¡fcr¿ncielnrerÞâcio¡el.Pôrtùgâleosjôvene, v[omEwECTtrrVÆDÈUM¡,GERAç.IOMAISQUALIFICAÐA
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ao trabalho, destacando-se em particular a incidência, face a ourros grupos etários mais velhos, das

opçóes "ter melhores condiçóes de rabalho" e ter "melhores condiçóes de carrei¡a ou negócio".
Os jovens entre 15 e 24 anos distinguem-se também por serem o grLrpo etário que, estando ainda

numa fase de formaçáo, mais aponta motivaçóes relacionadas com o seu desenvolvimento pessoal,

quer seja a nível da aquisiçáo de novas competências ("melhorar as suas qualificaçóes" selecionada
por 13,4o/o dos jovens), quer seja na acumulaçáo de novas experiência e ampliaçáo das suas redes de
sociabilidade ("descobrir algo novo e conhecer novas pessoas" selecionada por 73,3o/o dos jovens).

Ouadro 4.8. Motivacões para a mobitidade [aboraI internacionat lResposta múttiptal. Totat da poputacão, por faixa etária (%].

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e at¡tudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abr¡[ 20't5.

a1
68

@@
60,7 59.8 59.9 47.9 46,9 38,9 51,3

46,2 t+9,1 1+2,3 38,0 3ó,8 25,9 38,ó

41,5 43,0 42,1 39,1 34,3 23,3 3ó,3

19,5 15,4 15,8 10,0 7,6 14,2

10,5 14,1 15,1 8,ó 7.3 11,3

11,1 ',t1,6 9,9 7,2 6,6 9,1

10,2 8,8 9,9 7.9 6.7 8,1

8,4 7,1 4,2 3,5 5,4 6,7

6,4 1+,0 ó,5 5.7 5,2 ó,5

2,4 3,6 3,7 3,ó 1+,3 3,ó

20,2

13,ó

9,0

5,1

13,3

13,4

3,6

4,6

2,2

0,7

10,8

1,5

9,5

2,4

0,8

14,4 26,9 37,6 18,8

2,3 2,1 5,ó 2,9

o,4 1,0 1.0 0,80,8

Pergunta: "lndependentemente de ter ou não trabathado noutro país, ou de poder vir ou não a fazê-[o no futuro, que razões o

incentivariam a trabâlhar noutro país?"
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5. Atitudes dos jovens perante a política: mudanças e continuidades eritre

2007-20t5

Vários estudos reâlizados e publicados nos últimos anos têm dado conta de um panorama

preocupanre da relaçáo do eleitorado com a política (Cabral, 2001, Freire er. al. 2004, Freire e

Magalháes 2001, Lobo, 2013). Estes estudos analisam a forma como os portugueses se envolvem no

processo democrático, tanto a nível das atitudes, nomeadamente a identificaçáo e simpatia panidâria,

o inreresse pela política, bem como comportamentos específicos tais como a participaçáo eleitoral, a

rnilitância partidâria, o âssociativismo ou a participaçáo em mânifestaçóes e protestos. O quadro que

emerge é de uma cidadania política fraca em que os portugueses se empenham pouco e se sentem

pouco recompensados.

De facto, nos estudos de opiniáo pública ¡ealizados mais recentemente, tem-se demonstrado

que os portugueses avaliam o desempenho real do regime democrático no país de forma bastante

negativa: a mâioria dos inquiridos sentem-se pouco ou nada satisfeitos com a maneira como

funciona a democracia em Portugal hoje em dia. Além disso, quase metade da população adulta

esrá convencida que atualmente a democracia em Portugal funciona pior ou muito pior do que há

cinco anos atrás. (Costa Pinto et.al., 2012, p.4-5). Em 2074,73o/o dos portugueses declarava-se

pouco ou nada satisfeito com a forma como funciona a democracia portuguesa. Desde 2011, as

percepçóes evoluiram de forma bastante negativa, visto que naquele ano eram 650/o os portugueses

que se considerava insatisfeito com a democracia (Lobo,2013, p.3). Nesse âmbito, é de realçar

que esta relaçâo entre eleitores e eleitos, marcada por afastamento, alheamento e insatisfaçáo, náo

foi naturalmente beneficiada pela crise económica. Sendo certo que os fatores explicativos para o

afasramento entre cidadáos e política sáo múltiplos, em parte também têm origem na (in)capacidade

do Estado português em produzir resultados nas políticas públicas que melhorem a qualidade de vida

em Portugal.

Rorcûos do Futuro - Confe¡¿n.iâ Internâcionâl.Porrusal e sþreN' vALORf,S ËmECTATTAS DE UM GERAçÁO MAIS QUIIFImÁ
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A Figura 5.1. mostra que esta insatisfaçáo com a democracia náo é uma atitude generalizada r.ra

Europa. Portugal está entre os países europeus onde a satisfaçáo é mais baixa, juntamente com países

da Europa central e de lesre, bem como a Espanha e Itália.

Figura 5.t - Grau de Satisfação com a Democracia em Países Europeus,2o'12. Poputacão totat que se dectara satisfeito (ó-ro) (%l

Fonte: European SociaI Survey 2012.

^,\FZ

em 2007 mais elevados do que os da restante populaçáo, Facto que não se devia exclusivamente à

Derrerrçâ a associaçôes estudantis ou a grupos desportivos'
' 

No Ou" diz respeito à ligaçáo aos pârtidos, os jovens estâvam mais desalinhados, enconttando menos

urilidade nos conceiros de esquerda e direita, e exibindo menos identiÊcaçáo partidária do que os

adultos (Magalháes e Moral, 2008). Nesse estudo foi encontrado um padráo de curvilinearidade entre

vários indicadores de participaçáo política e idade, isto é: os jovens e os mais idosos exibiam atitudes

e colr-ìportamentos semelhantes em relaçáo a determinadas atitudes política.s. Essa curvilinearidade

sugere um efeito de "ciclo de vida" em que os jovens, por ainda estarem num processo de mobiiidade

e instabilidade profissional, valorizam menos o envolvimento político. Junto dos idosos, outras

nzôes de ordem fisica e de situaçáo profissional produzem um efeito semelhante. A ser assim, náo

estaríamos perante jovens estruturalmente diferentes do resto da populaçáo, mas aPenas numa etapa

de vida distinta. Neste inquérito estaremos pois também at€ntos à existência de curvilinearidades

enrre atitudes, comportâmentos Políticos e idade.

Sete anos volvidos deste estudo importa revisitar estas atitudes dos jovens para verificar a forma

como estâs evoluíram e se porventura teráo sof¡ido alguma deterioraçáo tal como ocorreu com a

população em geral nestes últimos anos. Neste capítulo, faremos comparaçóes sistemáticas com o

estudo em causa. No entanto, gostaríamos de salientar que os dois estudos náo sáo de painel, isto

é, as amosrras náo sáo as mesmas em dois momentos distintos, o que limita a comparabilidade dos

dados. Começaremos por focar as atitudes políticas dos jovens em comparaçáo com os adultos, para

de seguida focarmos as fontes de informaçáo, a participaçáo política atitudes em relaçáo à política'

Têrminamos com a importância da ideologia e da identificaçáo partidária em Portugal hoje.

i. l. A satisfaçáo com a Democracia

Nos dois quadros seguintes apresentamos os resultados de uma questáo formulada de forma

semelhante à que foi colocada acima - nomeadamente sob¡e a satisfâçáo com a democracia em2007

e2015. Verificamos que apenas 17,3o/o dosjovens em 2015 considera que a democracia funciona

bem em Portugal, o que mesmo assim constitui uma percentagem ligeiramente acima da média do

país (\6.60/o). Do mesmo modo, demonstrando-se menos insatisfeitos do que os adultos, a faixa

erária entre 15 e24 anos também é aquela que menos considera (4lo/o) que a democracia funciona

mal. Comparando com 2007, as grandes tendências eram semelhantes, isto é, os jovens também

tinham tendência a considerar que a democracia funcionava bem, em maior percentagem do que

a média do país, e menos tendência a considerar que a democracia funcionava mal. No entanto,

apesar das tendências serem semelhantes, os valores das percentagens entre 2007 e 20 1 5 confirmam a

grande queda na satisfaçáo com a democracia operada em Portugal nos últimos sete anos. Enquanto

em2007 cerca de um rerço dos jovens (15-34) considerava que a democracia funcionava bem, esta

pe rcenragem desce para cerca de metade desse valo¡ em 20L5 . Nesta questáo , em 2015 os mais jovens

desracam-se rambém pela percentagem daqueles que afirma náo saber ou náo querer resPonder à

questáo (20o/o).
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Perguntar "Qua[ é o seu grau de satisfação, numa escata de 0 a 10, com o funcionamento da democracia no seu país?"Ío =

Extremamente insatisfeito e tO =extremamente satisfeitol

As atitudes dos jovens perante a política têm, pois, de ser entendidas a partir deste marìancial de

estudos que tem vindo a ser publicado nos últimos anos e que permite faze¡ um enquadramento

que contextualiza a forma como os portugueses encaram a política. Um estudo sobre "Jovens e

Política' (Magalháes e Moral, 2007) realizado com o patrocínio da Presidência cla República chegou

a conclusóes que balizam o presente estudo, a saber: os jovens declaravam-se mais insatisfeitos do

que os adultos com â democracia; eram, no entanto, táo interessados com os adultos em política,
escapando assim aos últimos lugares em comparaçáo com outros países da UE; encontravam-se

menos expostos à informaçáo política difundida pelos meios de comunicaçáo convencional do que

o resto da população; e tendiam a ser menos céticos do que os mais velhos em relaçáo à eficácia de

todas as fo¡mas de participaçáo política; finalmente, os índices de participaçáo cívica dos jovens eram

ó0 70 B0 90 100
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QuadroS.t- SatisfaçãocomaDemocraciadapoputaçãoportuguesa,2ooT-2o'15, Totatdapoputação,porfaixaetáriaf%ì,
Fontes; Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e lnquér¡to "jovens e a potítica", CESoP, 2007.
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[ (in)satisfaçáo com a democracia é um indicador que feflete um conjunto de outras atitudes,

efi relaçâo ao sistema político, à performance do governo, e à perceçáo sobre o funcionamento da

.."r"-1". Vamos de seguida olhar mais detalhadamente para a forma como os jovens em Portugal

ørrr]"fn as suas atitudes e o que pensam da política e da eficácia da participaçáo política em Portugal'

J.2. Exp<>siçáo aos media

O quadro seguinte apresenta as pefcentagens daqueles que proculam informaçáo ou notícias sobre

política umâ vez Por semana ou mais nos órgáos de comunicaçáo social' Vale a pena distinguir os

media tradicionais da internet, nesre domínio. Verificamos que os jovens dos l5 aos 24 sáo aqueles que

menos procuram norícias sobre política, seja em que meio de comunicaçáo tradicional for (jornais,

televisáo ou rádio). Considerando estes meios, verifica-se uma hierarquia de importância, onde a

televisáo emerge muito destacadamente como a fonte de notícias consumida com mais regularidade

em todas as faixas etárias. Este é, aliás, um padráo que se tem vindo a observar ao longo dos anos nos

inquéritos Eurobarómetro. Mesmo no que diz respeito à internet, os jovens entre 15-24 anos náo se

destacam parriculârmente dos adultos atéaos54 anos, ficando apenas acima dos que têm 55 anos ou

mais na procura de informaçáo política na internet. Já no que diz respeito aos jovens adultos, isto é,

aqueles enrre os 25-34 anos,verificamos que têm um perfil substancialmente diferente da faixa etâria

qrr. lh., anrecede, consumindo quâse o dobro de notícias sobre política nos jornais pelo menos uma

,r, po, semâna, e estando acima da populaçáo portuguesâ nas restantes dimensóes de exposiçáo aos

-.Ji". Err. padráo de diferença entre jovens (L5-24) e jovens adultos (25-34) no que diz respeito

ao consumo de notícias políticas nos media também o encontramos nos dados de 2007, embora de

forma menos vincada.
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Pergunta: " Em geral, numa escata de o a 10, em que o significa 'muito ma[' e io 'muito bem', como acha que funciona

atua[mente a democracia em Portuga[?".

A figura seguinte desagrega os jovens dos I 5 aos 34 anos que avaliam positivamente a democracia por
perÊl sociodemográfico. Sáo os jovens com escolaridade secundária, os que vivem confortavelmente
ou razoavelmente com o seu rendimento, e os trabalhadores por conta de outrem que exibem
valores mais elevados de satisfaçáo com a democracia. Aqueles que vivem com mais dificuldades,
os trabalhadores Por conta própria e os trabalhadores familiares náo remunerados enconrram-se

bastante abaixo da média para os jovens dos l5 aos 34 anos.

Fig 5.2 - Poputaçãojovem (t5-341 que avatia positivamente (ó-rol o funcionamento da democracia l%l
Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 2015.
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Trðbathador por conlã própri¿
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Trabâthador familiar não remunerado

V¡ve confortaveLmente com o rendimento atuaI

Vive razoavelmente com o rendimento âtual

V¡ve dificitmente com o rendimento atuat

Vive muito dificitmente com o rendimento atuaI

lotã[

18,20/ó

1 6,50/o
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22,70/o

17,8%

11,0%

20,00/o
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24,zyo

22,30/o

15,1+õ/o
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7,30/o
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NS/NR

Bem ló-101

Nem hem nem mal 15Ì

M¿l l0-41

N5/NR

Bem ló-101

Nem bem nem mal {51

Mal f0-41

5516/.L5/5t'3511,42513t,15/2t'



/-7\
v7

Quadro 5.2 - Frequência de exposicão a informacão e notícias sobre potítica da poputação portuguesa (2007 e 20151. Totat da
popu[ação que indica praticara atividade peto menos uma vez porsemana, porfaixa etária l%1.

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 2o1S e lnquérito "jovens e a potítica", CES0P,2oo7.

A
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linha também, embora em menor escala do que se verifica no escaláo etário mais baixo, a saber: menos

S 11orn"ig, l2 (televisáo),31 (rádio), e 9 pontos percentuais (internet) eître2007 e2015. Este é, de

,.r,o, .r- padrâo semelhante àquele que se verifica nas restantes faixas etárias. Esta diminuiçáo no

âcesso à internet para procurar informaçáo sobre política contrâsta, de certa forma, com outrâs dLlas

quesróes onde 86,9Vo dos jovens e74,4o/o dos jovens adultos afirma aceder à internet todos os dias e

o,.,d. p"." as mesmas faixas etárias, respetivament e 32'3o/o e 35 '9o/o' 
indica que utiliza a internet para

ler arrigos de jornais. Presumivelmente seráo artigos sobre assLrntos que náo dizem respeito à política'

porranro, à medida que a urilizaçáo da internet se está a generalizar, denota-se um decréscimo da

¡nilização da mesma para a informaçáo sobre política'

j.j. A çt;nticipaçáo cír'ic¿r e política

Vejarnos de seguida o panorama da participaçáo cívica e política dos jovens em Portugal. O

quadro abaixo apresenta os valores percentuais de todos aqueles que afirmam pertencer a uma

associâçáo, sindicato ou partido político, mesmo que náo participem ativamente nessâ mesmâ

org,.nizaçâo. Detenhamo-nos em primeiro lugar na pertença a partidos políticos, tendo em conta

que esras organizaçóes se distinguem de todas as restantes pelo facto de terem o quase monopólio da

representaçáo nas instituiçóes políticas. Os valores exibidos entre os jovens e jovens adultos oscilam

entre lo/o e 2,7o/o de pertença â um partido. Sáo valores objetivamente muito baixos.

Mesmo assim, é de notar que os primeiros (jovens entre 1 5 e 24 anos) estáo abaixo da média nacional

enquânto os segundos (jorren, adultos entre25 e 34 anos) ficam um pouco acima. Existe naverdade

uma cnffilinearidade enrre parricipaçâo civicae idade, já detetada anteriormente (Magalháes e Moral,

2008). A parricipaçáo se¡ia menor junto dos indivíduos mais jovens, aumentando progressivamente

até voltar a diminuir novamenre junto dos mais idosos. A explicaçáo convencional é a que está ligada

aos efeitos de ciclo de vida. No caso, os mais jovens por estarem ainda numa fase de mobilidade social,

educacional e instabilidade profissional; os mais idosos, por razóes de fim de percurso proÊssional

além de, por razóes de crescenres dificuldades de saúde, tenderem também a participar menos na vida

polírica. Assim, náo surpreende verificar que sáo os indivíduos das faixas etárias compreendidas entre os

35 e os 64 anos aqueles que mais Participam em partidos políticos.

Já no que diz respeito à participaçáo cívica os mais jovens náo se destacam Particularmente: apenas

perrencem mais do que a média nacional a grupos desportivos (10% os jovens vs. 5%o de média nacional);

e associaçóes juvenis e estudantis (5.1o/o dejovens vs. 1.7% de média nacional). Já os jovens adultos

entre os 25 e 34 anos figuram em maior número em comparaçáo com a média nacional na pertença

as seguintes associaçóes: pârtidos políticos (2,7o/o vs.2,lo/o), sindicarcs (3,4o/o vs' 2,lo/o), associaçóes ou

ordens profissionais (4,3o/o vs.2,60/o), grupos desportivos (7,2o/o vs. 5,17o), grupos culturais ou de lazer

(4,1o/ovs'3,5o/o),eoutrostiposdeassociaçóessemÊnslucrativos (2'7o/ovs'2'5o/o)'Destepontodevista'

detetamos diferenças importantes entre os jovens e os jovens adultos, que náo erarn táo evidentes em2007 .
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15/21. 25134 35/44 45154 55164 ó5 e + IotaL

21,9 41.2 40,8 45,6 41,1 26,1 3ó,0

ó1,8 74,t, 73,5 82,9 79,2 77,3 75,1+

11+,2 22,6 21 ,4 26,3 23J 17,1 20,8

11.7 13,ó 11,9 12,8 5,ó 3,7 9,5

34,1 48,7 50,1 55,3 51,5 46,4 117,9

81,9 8ó,3 88,8 89,9 90,ó 85,2 87,1

37,5 53,8 52,8 54,0 48,3 39,3 47,7

22,3 22,9 18,9 19,4 17,1 2,8 16,6

Assim, já em 2007 os jovens entre 15 e 24 anos se destacavam por consumirem subsrancialmente
menos notícias sobre política no jornal (34,1o/o), na televisáo (81,9Vo) e rádio (37,5Vo) do que as

respetivas médias nacionais. Há, pois, um processo de socializaçáo em que as faixas etárias seguintes
adotam padróes mais elevados de exposiçáo aos media, até chegarmos ao escaláo etário mais alto
(mais de 65 anos), onde os valores voltam a descer. Estamos assim, no que diz respeito aos media
tradicionais, peranre uma relação curvilinear entre exposiçáo aos media e idade.

A par destas tendências, que sáo comuns aos dois anos analisados, existe uma grande diferença
entre 2007 e 2015 - os valores percentuais de procura de notícias em todos os meios de comunicaçáo
diminui substancialmente. Entre os mais jovens (15-24 anos), a diminuiçáo de exposiçáo aos media
em Pontos percentuais é da seguinte o¡dem de grandeza: 12 (jornais), 20 (televisáo) ,23 (rádio), 11
(internet). Na faixa etária dos jovens adultos (25-34 anos) observamos uma diminuiçáo em toda a
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Lê nolíc¡as sobre pûlít¡ca num
jornat

Vê notic¡as sobrê potit¡ca na
telav¡sào

oqv€ notícias sobre poti{iæ na
radro

Lê ð s€cção de potlticå Êum jûr¡al

V€ a6líë¡âs so:bFe políticá na
tel€visão

Ouve notícias sob¡¿ potltica.na rádio

2û07

Fãixa Etária

2t1,5

ulitiza a inlerÂet para otler
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Utitiza a ¡nternet para obtèr
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Quadro 5.3 - Partic¡pacão potítica da poputação portuguesa, 2007 e 2015. Totat da populacão que responde 'pertence e participa
ativamente' e 'pertence mas não participa ativamente', por faixa etária [%1.

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica; situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 2o1S e lnquérito "jovens e a potítica", CESOP, 2007.
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rnesmo assim menor do que aquele ocorrido, em média, nos restantes grupos etários com exceçáo dos

rnais idosos (acima dos 65 anos). Po¡tanto, o declínio que notamos náo invalida o padráo curvilinear

que deretámos na relaçáo da participaçáo Política com a idade.

Já vimos que as pertenças organizacionais nâ sociedade civil sáo baixas e têm diminuído entre os

jovens e náo só. E de que forma é que os jovens se envolvem em açóes sociais e políticas pâra exprimir

uma opiniáo? O quadro abaixo dá conta da frequência com que os portugueses se envolveram nesse

tipo de iniciarivas - somando todos aqueles que afirmâram tê-lo feito em qualquer momento das suas

vidas. O quadro mostra o seguinte: no escaláo etário mais jovem, entre os 15 e os 24 anos, o tipo

de atividade política mais exercido foi o de "assinar uma petiçáo" (6,6Vo) seguido de "dar dinheiro

ou recolher fundos para uma atividade social ou política' (6,20/o). Ambas percentagens ficam, no

enranro, aquém dos valores médios para essas atividades em Portugal, que já foram praticados por

8,4o/o áaPoPulaçáo.

De facro, náo existe nenhum tipo de participaçáo social ou política em que os mais jovens estejam

acima da média nacional, o que é sintomático de uma falta de envolvimento político. Considerando

a faixa etária seguinte, isto é, a dos jovens adultos (entre os 25 e os 34 anos), esta destaca-se em relaçáo

ao resto da populaçáo nas seguintes atividades: assinar uma petiçáo, fazer boicote ou comPrar certos

produtos por razóes políticas ou para favorecer o meio-ambiente, e dar dinheiro ou recolher fundos

parâ uma atividade social ou política. É, .ro ..t"t to, de assinalar que tanto os mais jovens como

os jovens adultos tendem a participar signiÊcativamente menos tanto em comícios partidários ou

manifestaçóes políticas, do que qualquer outra faixa etâria.<

Finalmente, apesar de serem grandes utilizadores de interneî, esta náo é empregue para discutir política

em foruns e blngs pela larguíssima maioria dos inquiridos entre os 15 e os 34 anos. Ao contrário do que

verificámos em rela@o à exposiçáo aos media e à participaçao cívica, náo detetamos nestes dados uma

relaSo curvilinear entre formas de participa@o política tradicional e idade. Os mais idosos já participaram

de formas políticas nas quais os jovens se envolvem pouco, a saber manifestaçóes políticas ou comícios

partidários. Esta é uma ocasiáo em que náo detetamos um evidente padráo de "ciclo de vida" mas, pelo

conrrário, podemos esrar perante uma diferença geracional na forma de participar na vida política.
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1.0

0,2

1,7

2,4

10,4

3,t

1,9

5,1

1,4

25ß4

2,7

3,4

4,3

7t

4,1

2,1

1,ó

2,7

35/4/,

3,2

2,8

2,4

3,1

4,0

2,4

2,0

0,8

2,0

45/54

3,7

4,2

4,2

3,2

7,5

6,1

5,1

0,9

4,2

55/61+

2,0

1,6

1,7

3,9

2,1

2,5

2,1

0,0

1,6

ó5e+

0,4

0,5

1,3

9,4

1,8

2,6

1,8

0,0

2,7

8,5

4,0

ó,3

27,1

5,0

1 1,3

5,8

1,3

ó,8

Totat

2,1

2,1

2,6

4,4

5,1

3,5

2,5

1,2

2,5

!

5,2

1,5

5.ó

18,9

19,3

13,4

ó,3

11,9

7,4

10,6

14,2

11,4

14,0

9,1

8,3

7,1

ó,0

2,7

12,4

12,4

14,5

1ó,5

9,7

4,4

2A

6,2

t þ,¿

14,9

17,8

14,O

1 1,3

8,8

3,9

7,8

8,3

13,3

1 5,ó

1ó,3

10,ó

1 1,0

11,4

2,3

9,5

6,4

9,6

11,4

17,9

12,9

10,9

7,3

7,2

O que é de salientar na evolução entre 2007 e 2015 é uma quebra muito signiÊcariva na taxa de

Pertença a organizaçóes da sociedade civil transversal à generalidade dos escalóes etários, afetando
também os jovens. Em média, tanto os jovens como os jovens adultos passâram a uma taxa média de
participaçáo de 3o/o em 2015, quando este mesmo valor atingia mais de 9o/o em2007, representando
por isso uma diminuiçáo de mais de dois terços na participaçáo cívica em Portugal. Este declínio foi
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Um partido potitrco

F¿ixâ Etárið

2015

Outro tipo de ðssociacão
voluntória

Uma
ou de

Umô associacào ou ordem
prof¡ssionat



A
Y7

Quadro 5.4 - Formas de participação política tradicionaI da população portuguesa,2o15. TotaI da população que respondeu que a

realizou durante o último ano ou que a realizou num passado mais distante, por faixa etária (%1.

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e at¡tudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e lnquérito "jovens e a po[ítica", CES0P, 2007.
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que apresentamos nesta tabela, a náo sef que, tendo em contâ o que os restantes quadfos mostram' se

veriÊcaum declínio na participaçáo, e que seriam precisos mais indicadores em momentos próximos

de um e de outro inquérito parâ aferir corretamente a quebra que ocorreu, que Por razóes de esPaço

náo poderemos fazer aqui.

Consideremos agora o perfil sociodemográfico daqueles que se podem considerar mâis interventivos

politicamente - nomeadamente que tenham já participado em pelo menos quatro açóes das elencadas

no Quadro 5.4. As respostas demonstram que estamos de facto perânte uma minoria de inquiridos

mais arivisras. Daqueles que respondem positivamente a pelo menos 4 açóes, sáo sob¡etudo os mais

escolarizados, os desempregados, os indivíduos de esquerda e aqueles com identificaçáo parddária

que revelam esse comportamento. No caso dos desempregâdos, a recente crise económica poderá

tê-los mobilizado para a participaçáo. Nos restantes casos, conûrma-se a relaçáo entre recursos

cognitivos e envolvimento político.

5.4. A efrcáicia da participaçáo política

Têndo em conta a fraqteza da mobilizaçáo efetiva dos jovens, evidenciada amplamente nos quadros

acima, importa aferir em que medida é que estes percecionam um conjunto de iniciativas de cariz

político como tendo alguma eÊ.câcia. Os valores apresentados na tabela abaixo representam médias,

numa escala de 0 a 10. Constata-se uma relativa semelhança entre jovens dos 15 aos 34. De facto,

para os primeiros dois escalóes etários, apenas duas ações políticas sáo consideradas eficazes em média

em.2015: colaborar com organizaçóes ou associaçóes voluntárias e votar nas eleiçóes. Todas as outras

atividades inquiridas ficam aquém do valor médio (5) entre os jovens. O mesmo padráo se verifica

também entre os adultos, náo havendo por isso grandes diferenças a assinalar.
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1,3

33,9
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ó,0
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4,0
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1 0,1
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2,4

1,0

6,tt

1,6
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9,3

2,6

6,2

2,5

1,0

42,0

20,9

1+3,7

L0,5

26,1

32,7

2I+,2

11,2

3,8

2,2

5.0

7,2

2,4

7,2

1,5

1.9

26,6

16,1

41,9

2B,B

1ó,8

28,6

15,0

1,3

8,4

3,4

6,9

7,2

2,9

8,4

2,4

1.7

36,2

25,2

37,7

29,5

19,6

28,7

16,1

4,6

39,ó

26,9

45,5

23,O

44,2

29,7

38,8

25,9

23,6

29,2 31,7

1 5,ó 1 9,5

6,2 3,9

Pergunta: "Por favor, diga-me sobre cada uma das seguintes ações se a reatizou durante o úttimo ano, se a reatizou num

passado mais distante, se nunca a realizou mas poderia tê-lo feito, ou se nunca as realizou e nunca o faria".

Já quando comparamos com os valores apresentados para a pffticipaçáo política tradicional em

2007, verifrcamos uma muito substancial diminuiçáo em todas as dimensóes que é transversal a toda

a sociedade portuguesa, o que náo deixa de ser bastante alarmante. Tendo analisado dados ¡ecolhidos

sobre participação política mais recentemente (European Social Surve¡ 2012),verifrcamos que sáo na

ordem daqueles que apresentamos para 20 1 5. Náo nos parece possível retirar muitas ilaçóes dos dados
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que âP¡esentamos nestâ tabela, a náo se¡ que, tendo em contâ o que os restantes quadros mostram, se

veriÊca um declínio na participaçáo, e que seriam precisos mais indicadores em momenros próximos

de um e de outro inquérito para aferir corretamente a quebra que ocorreu, que por razóes de espaço

náo poderemos fazer aqui.

Consideremos agora o perfil sociodemográfico daqueles que se podem considerar mais interventivos

politicamente - nomeadamente que tenham já participado em pelo menos quarro ações das elencadas

rro Quadro 5.4. As resPostas demonst¡am que estamos de facto peranre uma minoria de inquiridos
mais ativistas. Daqueles que respondem positivamente a pelo menos 4 açóes, sáo sobrerudo os mais

escolarizados, os desempregados, os indivíduos de esquerda e aqueles com identificação partidária
que revelam esse comportamento. No caso dos desempregados, a recente crise económica poderá
tê-los mobilizado para a participaçáo. Nos restantes casos, confirma-se a relaçáo entre recursos

cognitivos e envolvimento político.

5 .1+. t\ e&cácia da participação polírica
Têndo em conta a fraqueza da rnobilizaçáo efetiva dos jovens, evidenciada amplamente nos quadros
acima, importa aferir em que medida é que estes percecionam um conjunto de iniciativas de cariz
político como tendo alguma eficácia. Os valores apresentados na tabela abaixo representam médias,
numa escala de 0 a 10. Constata-se uma relativa semelhança entre jovens dos l5 aos 34.Defacto,
para os primeiros dois escalóes etários, apenas duas açóes políticas sáo consideradas eficazes em média
em 20 1 5: colaborar com organizaçóes ou associaçóes voluntárias e votar nas eleiçóes. Todas as outras
atividades inquiridas ficam aquém do valor médio (5) enrre os jovens. O mesmo padráo se verifica
também entre os adultos, náo havendo por isso grandes diferenças a assinalar.
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Quadro 5.4 - Formas de participacão potítica tradicionat da poputação portuguesa,2o15. ïotat da poputação que respondeu que ¿realizou durante o último ano ou que a realizou num passado mais distante, por faixa etária [%1.Fontes; Estudo "Lazer' Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetívacomparada", Abrit 2015 e lnquérito ,.jovens 
e a potítica,,, CES0p, 2007.

6,6

3,8

1.9

2.2

1,2

6,2

1,7

1,4

12,2

6,2

L,7

ó,8

2,1

9,3

2,7

t,3

11,9

4,0

9,2

8,8

4,4

10,8

3,ó

3,2

10,2

3,1

10,1

8,2

/+,3

10,4

2,4

1.0

6,1+

1,6

10,2

9,3

2,6

6,2

2,5

1,0

3,8

2,2

5,0

7,2

2,4

7,2

1,5

1,9

I,I+

3,1+

6,9

7,2

2,9

B,t+

2,4

17

26,3

23,7

18,1

18.ó

8,5

21,6

8,9

6,7

39,5

33,9

35,ó

27,7

19.3

28,0

14,3

ó,0

29,7

38,8

25,9

23,6

29,2

15,ó

6,2

39,6

26,9

45,5

36,6

23,0

31,7

19,5

3,9

/+2,0

20,9

43,7

40,5

26,1

32,7

24,2

4,2

26,6

16,1

/+1,9

28,8

1ó,8

28,6

15,0

1,3

36,2

25,2

37,7

29,5

19,6

28,7

16,1

4,6

Perguntã: "Por favor' diga-me sobre cada uma das seguintes ações se a realizou durante o úttimo ano, se a realizou numpassado mais d¡stante, se nunca a realizou mas poderia tê-to fe¡to, orJ se nunca as realizou e nunca o faria,,.

Já quando comparamos com os valores apresentados para a parricipaçáo política t¡adicional em2007 ' verificamos uma muito substancial diminuição em rodas as dimensóes que é rransversal a todaa sociedade portuguesa' o que náo deixa de ser basrante alarmanre. T.ndo analisado dados recolhidossobre participação política mais recenremente (European Social Surve¡ 2012), verificamos que sáo naordem daqueles que apresentamos para 2015. Não nos pa¡ece possível reti¡ar muitas ilaçóes dos dados
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carta, cêixas de
etc.l.

Rôreiros .lo Fuùro Confe rência hrchâ.io¡¡l ,0ôrúg¡1 e os Joveny, VÆOm E EpECTAI lvAS Dr UM GEMçÁo MAIS QUIIFICÐA



/'1>,
81v7

em relaçãio à sua eficácia, atingindo uma média de apenas 4.6. Portanto, globalmente, e de acordo

com o que temos vindo a verificar tanto â nível de comportâmentos como de atitudes em relaçáo

à participaçáo política, é de assinalar um decréscimo tanto de práticas como de atitudes positivas

emrrlaçãro a esse fenómeno. É d. salientar que de todas as formas de participaçáo possível, o voto

continua a ser tido como um dos veículos mais eûcazes entre os jovens.

De forma a compreender melhor o perÊl destes jovens que acreditam na eficácia da colaboraçáo com

organizaçlesvoluntárias, do voto e da participaçáo em manifestaçóes, optarnos por analisar o seu perfil

sociodemográfico.

As principais diferenças a assinalar sáo as seguintes: no que diz respeito à eficácia da participação

em associaçóes voluntárias, sáo os mais escolarizados, aqueles que auferem mais rendimentos, aqueles

que têm uma identificaçâo partidâria e os que se afirmam de direita, que consideram esta forma de

participação cívica mais efrcn. Jâ no que concerne o voto, sáo os mais escolarizados, os que estáo

empregados, os trabalhadores por conta própria, ou os patróes, os que auferem mais rendimentos, e os

que rêm identificaçáo partidária que exibem valores acima da média para os jovens no seu conjunto.

0uadro S.ó - Eficácia atribuída a determinadas ações sociais e/ou política por parte dosjovens (15-341. Médias.

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.

l'4ascu[¡no

Fem inino

5.ó

ó

Trabathador

Desempregado

Vive confortavetmente com o rendimento âtua[

Vive razoavetmente com o rend¡mento atuaI

Vive dìficitmente com o rendimento atuaI

Vive mu¡to dif¡cìtmente com o rendimento atuat

Com ìdent¡f icação part¡dária

Sem identif icaçâo partidária

HEpnffimHmffi

5.9

5.4

ó.5

ó.1

5.1

I

6.7

6

5.9

4.9

6.9

5.6

ó.9

5.2
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Quadro 5.5 - A eficácia da ação social e política da população portuguesa, 2o1b-2007. Totâ[ da poputação, por faixa etária (Médiasl.

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiv¡

comparada", Abrit zot5 e inquérito "jovens e a potítica", CESOP,2oo7.
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å.r

1.û

t.ó

3.2

*.5

4.2

2.5

2.6

t.0

1.9

3.1

5.6

5.8

3.8

2.0

s.t

5,9

E,A

À.r

3;9

2.3

3.1

6.'l

6.7

3.4

4.7

2.2

2.8

5.5

J.t

4.4

3.7

2.^l

3.0

5.7

6.1

J.t

4.5

2.1

3.9

7.2

8.3

4.0

ó.0

3.9

1.1

3.9

7,6

7.9

4.0

5.8

4.ó

2.t

4.2

7.6

7.3

1.2

ó.0

5.ó

3.0

7.6

ó.0

3.9

7.5

7.7

3.9

5.8

1.4

4."1

7.0

7.8

3.ó

5"1

3.3

1.1

3.9

7.8

3.9

5.7

4.2

't.7

Nota: Utilizando uma escata de o a 10, em que o significa'não serve para nada'e 1o'muito eficaz',

que grau de eficácia atribuiria às seguintes atividades?".

Esta relativa descrença na eficácia do conjunto de atividades sociais e políticas apresentadas

contrasta com os valores reportados em 2007. Nesse ano, os mais jovens (entre 15 e 24 anos)

conside¡avam em média açóes eficazes, além de participar em associações voluntárias (7.6) e devotar
(7.3), as seguintes atividades: chamar a atençáo dos meios de comunicaçáo (6.0) e parricipar em

manifestações (5.4). Observam-se médias semelhantes para os jovens adultos em2007, exceto no

que diz respeito à participaçáo em manifestaçóes, estando este grupo compârativamente mais cético
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De um modo geral, e seguindo as teorias sobre participaçáo política, sáo aqueles com mais recursos

tanto educacionais como de rendimento que valorizam mais estas atividades. Mesmo assim, e tend6
em conta a îar$eza igualitária do voto (devido aos baixos cusros que este modo de participação
comporta), é de nota¡ ao contrário do que seria expectável, a forma como os que têm menos recursos

desvalorizam essa arividade.

Têndo em conta a importância atribuída à participaçáo eleitoral por parre dos jovens, vale a pena
analisar de seguida as opinióes que estes têm em relação à abstençáo eleitoral e ao valor do voto
individual. Em 2015, entre os mais jovens apenas 47,20/o acredita que "quem náo vora também náo
tem direito a queixar-se dos que governam", enquanro mais de metade dos jovens adultos (52,l4o)
e da populaçáo em geral concorda com esra frase (52,9o/o). AIém disso, o esrigma da abstençáo é

ruzoâvel e semelhante em todas as faixas etárias, e a maioria dos jovens e dos adultos discorda que
"um voto a mais ou â menos nâo faz diferença".

Em 2015 náo se denotam grandes diferenças entre faixas etárias, havendo uma norma pró-voto
implícita. Apesar disso, e quando olhamos para as resposras às mesmas quesróes recolhidas em 2007,
ve¡ificamos que esse consenso em torno do valor do voto era bastante mais alargado do que é hoje
em dia. Assim, mais de 90% dos inquiridos entre os 15 e os 34 anos concordavam em 2007 que
todos os votos sáo importantes, tendo essa média descido para cerca de70o/o em2015. De igual
modo, enqua nto 70o/o dos jovens em 2007 concordava que quem náo vora também náo tem direito
a queixar-se de quem governa, apenas 47,2o/o tem â mesma opiniáo em2015. Portanto, embo¡a
as tendências de opiniáo náo se tenham ,lterado, elas sáo significativamente menos consensuais,
sugerindo que o valor do voto diminuiu entre os jovens. Nesse aspeto, estáo acompanhados do resto
da populaçáo porruguesâ.
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.uadro b.7 - opiniões sobre o Voto e a Abstencão em Portugal. Totat da poputação que tende a concordar, por faixa etária l%l'

tonter, Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos iovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e lnquérito "jovens e a potítica", CESOP' 2007'
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t+7,2

38,0

16,4

ó8,9

70,1

40,2

1ó,6

91,6

68,7

40,5

15,2

92,0

50,1

38,8

13,1

ó8,0

43,8

15,8

94,0

56,2

37,1

12,3

82,7

70,9

39,4

17,2

93,1

5ó,9

37,1

14,7

78,9

68,4

37,6

19,5

53,2

43,1

15,8

70,6

78.9

34,6

21,O

91,5

52,9

39,1.

14,6

75,5

71,1

39,3

17,6

92,1+

52,8

40,t

15,3

75,8

pergunta: "Das seguintes opiniões sobre o voto gostaria que me dissesse se tende a concordar ou discordar com e[as"

5.5. O iuteresse pela política e a irientificaçáo partidár'ia

Afr,nalizar esre capítulo sobre as atitudes e comportamentos políticos dos jovens, iremos abordar dois

remas cenrrais para a compreensáo global destes fenómenos: o interesse pela política, e a identificaçáo

parridária dos .jovens. Estas sáo variáveis chave de ligaçáo do individuo ao sistema político, tanto

no que diz respeito a atitudes mais estruturadas e informadas, como a comportamentos mais

participativos.

O interesse pela política segue um padráo curvilinear em Portugal. Assim, as duas faixas etárias

onde noramos menos inreresse é a dos mais jovens (15-24 anos) e a dos mais idosos (mais de 65

anos), onde 57,3o/o e 53,1o/o respetivamente afirmam náo ter nenhum interesse em política. Do

mesmo modo, sáo os mais jovens e os mais idosos que apresentam uma percentagem mais baixa

daqueles que afirmam rer muito ou bastante interesse em política (8o/o e9,7o/o) respetivâmente.
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0uadro 5.8 - lnteresse peta potítica da poputação portuguesa, 2oo7-2015. Totat da poputação, por faixa etária (%1.

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica; situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e lnquérito "jovens e a potítica", CES0P, 2007.
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Fíg 5.3 - Poputaçãojovem (t5-341 que dec[ara que a potítica lhe interessa "muito" otr "bastante" [%).

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e lnquérito "jovens e a potítica", CES0P' 2007.

4\
8584va

hy'ascutìno

femrnino
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Vive razoavetmente com o rendimenlo atuêL
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11.1%
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tr,8o/o

13,3ô/.

1,2

ó,8

33,8

¡ /.J

1,0

¿.1

9,8
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1,0

3,2

13,1

3ó, I

46,9

0,8

7,7
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43.7
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1,2

3,2

10,ó

/+4,0.

42,1

0,0

10,7

26,6

34,1+

27,6

0,6

0,5

10,2

45,5

L2,4

1,5

13,7

24,3

24,7

35,7

1,5

0,9

8,8

34,8

53,1

2,3

7,8

18,1

28,9

43,5

1,8

1,9

1 0,0

39,2

47,8

1,2

8,8

21,5

38, l

30,5

1,1

5,5%

1 0,3%

10,7õ/"

12,6%

21,40/r

20,10/o

44,30/o

10,3%

9,6%

24,70/o

8,3%

7,6ô/"
ó,3

17,5

51,5

23.5

1,1

7,4

23,9

46,4

21 A

0,3

16,8o/o

22,30/.

Constatamos essa mesmâ relação curvilinear entre o interesse pela política e a idade em 2007.
A principal diferença que ocorre entre os dois inquéritos é a percentagem média de interesse pela

política em todos os escalóes etários. Considerando a populaçáo em gerâl temos um declínio de 18,4

pontos percentuais entre 2007 e 2015. Em relaçáo à faixa etária dos jovens (15-24 anos), a quebra no
interesse pela política é ligeiramente inferior, registando um decréscimo de 15,8 ponros pe¡cenruais.

O declínio correspondente para os jovens adultos atinge os 19,8 pontos percenruais. Sáo diferenças

significativas, e que estáo de acordo com â tendência geral que temos vindo a detetar ao longo deste

caPítulo no que toca ao declínio no envolvimento dos jovens, e da sociedade em geral, em relaçáo

à política. No que diz respeito especificamente à questáo do interesse, os mais jovens estáo enrre os

grupos onde a diminuiçáo foi menor enrre 2007 e 2015.
A figura 5.3 dâconta do perÊl sociodemográfico dos jovens que afi¡mam inreressar-se "muito"

ou "bastante" pela política. Sáo os mais escolarizados, os patróes, os trabalhadores familiares náo

remunerados, os que vivem confortavelmente com o rendimenro atual, os cidadáos com identificaçáo
partidária e posicionamento ideológico que se inte¡essam mais por política. Em oposiçáo sáo os

menos escolarizados, os desempregados, e os que afi¡mam náo ter identificaçáo partidária que menos

demonstram interesse por política. Vemos, pois, que o interesse está correlacionado com fatores

socioeconómicos, mas também políticos, a saber a identificaçáo partidária e ideológica.
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17,aô/.

10,20vr

O último indicador que iremos abordar neste capítulo é, alvez, um dos mais importantes fatores

explicarivos das atitudes e dos comportamentos políticos dos eleitores, a saber a identificaçáo

parddária. Tâl como se viu âcimâ, a simpatia por um pârtido leva a um maior interesse pela política

e a umâ perceçáo de eÊcácia na participaçáo política. Analisando em primeiro lugar os dados do

inquérito de 2015, verificamos que a faixa etária mais jovem (15-24 anos) exibe um padráo mLlito

diferente das restantes. Assim, âpenas 2l ,9o/o dos jovens afirma ter simpatia por um Partido, enquanto

enrre os jovens adulto s de 25 a 34 anos essa percentagem é cerca do dobro (39,3Vo). Neste caso, os

jovens adultos assemelham-se bastante mais às restantes faixas etárias, embora ainda assim exibam

uma raxa inferior de identificaçáo partidária. AIém disso, náo se observa um Padráo curvilinear, isto

é: á medida que se avança na idade, náo se verifica uma quebra substancial na identificaçáo partidária

- os idosos (65 e mais anos) apresentam uma identificaçáo partidária mais elevada do que a faixa

etária entre 35 e 44 anos e idênticaà faixa etária dos 45-54 anos.
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Quadro 5.9 - ldentificação partidária; partido com o quat simpatiza ou do quaI se sente mais próximo e indivíduos sem

identificação partidária. Totat da popu[ação, por faixa etária (%).

Fontes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e Inquérito "jovens e a potítica", CES0P,2007.

Ŷ

FigwaS.4- 
perfiIsociodemográfico da poputaçãojovem hS-341 que dectara teridentificação partidária (%).

Fa,ntes: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015 e lnquérito "jovens e a potítica", CES0P,2007'
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31,6%
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Já no que diz respeito à evoluçáo longitudinal da simpatia partidária, constatamos o seguint€

padráo recorrente: elltre2007 e2015 houve uma quebra signiÊcativa na identificaçáo com todos os

parridos que é transversal à sociedade portuguesa, o que corrobora outros estudos (Lobo, 2013). De

facto, enquan to em 2007 a mâioria da populaçáo portuguesa simpatizava com um partido, em 201 5

essa percentagem náo ultrapassa os 44o/o, representando uma quebra de 21,3 pontos percentuais.

A faixa erária dos jovens (15-24) é aquela ônde a quebra foi maior, Êxando-se nos 25,3 pontos

Percentuais.
Considerando o perfil sociodemográÊco da populaçáo jovem, verificamos que os seguintes grupos

sociais se destacam na taxa de simpatia partidária: os homens, os mais escolarizados, e os que auferem

maiores rendimentos. Explorámos o possível efeito da escolarizaçáo dos pais na socializaçáo política

do individuo, e os resultados apresentados parecem sugerir que esta variável está associada de forma

curvilinear à identificação com um pârtido por parte dos jovens: sáo aqueles com pais sem nenhuma

ou com poLlca escolarização, e os que têm pais mais escolarizados com percentagens acima da média

de identificaçáo partidária.
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34,6Ò/"

,3õ/Ò

9Vo

30,¿%

(¡.L,azeres e usos de tecnologias da informaçâo e da comunicação

A temática dos tempos livres é central nas vivências juvenis, sobretudo tendo em conta que a âtual

crise económica rornou mais evidente a centralidade e relevância do trabalho na vida quotidiana o

que, consequenremenre e paradoxalmente, veio criar uma crescente valorizaçâo dos tempo delazer,

ngm contexto de maior escassez econômica, mas de maiores solicitaçóes e pluralidade de oferta

(Ferreira e Gomes, 2013). De facro, ao longo das últimas décadas, assistimos a umâ complexificaçáo

da noçáo de tempos livres, resultante náo só da multiplicaçáo e sobreposiçáo de práticas de diferentes

nârurezas, mas rambém da crescente permeabilizaçáo dos tempos do trabalho e do lazer.

Essa realidade é particularmente relevante no caso dos jovens, cujas vivências sáo mLlito marcadas

pelas múltiplas soliciraçóes culturais e de lazer que articulam Práticas de carácter mais tradicional

com novas formas de acesso e produçáo de conteúdos lúdicos, mais individualizadas e potenciadas

pelo uso da internet. Neste contexto é importante perceber quais as formas atuais de gestáo do temPo

livre das novas geraçóes, num contexto de crise económica e laboral, e de que forma a multiplicidade

de ofertas e de formas de acesso a conteúdos informativos e culturais condiciona a experiência dos

tempos delazer de jovens de diferentes contextos socioeconómicos e cultufais.

6.1 . Práticas cle cuiturais e áelaz,er

Segundo dados do Eurobarómetro, em 2013 os portugueses apresentâvam níveis de prática de

atividades culturais relativamente baixas, sobretudo por comparaçáo com a média dos países da

Uniáo Europeia. Apesar destes dados referirem-se a práticas delazer cultivadas (ir ao ballet, ao teatro'

a um museu, etc.) - o que não permite uma visáo compârativa mais alargada das multiplicidade de

rìo¡ej¡os <to Fu¡uro - Conferé¡cia InÉrnâcional.PorÌúget e osJovem" VALORES ËmECTATWAS DE UM GERAç,Lo MS QUIIFICADA
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práticas de lazer a nível internacional - é interessante verificar que as atividâdes onde a diferença

entre Portugal e a média europeia era maior referia-se às atividades "le¡ um livro" (-28o/o) ,'iisitar um

local ou monumento histó¡ico" (-25Vo) e "ir ao cinema" (-23Vo). As atividades onde a distância em

relaçáo à prática de atividades culturais em Portugal e na Europa eram menores eram "ver rm ballet,

espetáculo de dança ou ópera' (-10%) e "ver ou ouvir um programâ cultural na ¡ádio ou televisáo"

(-trVo).

Fig ó.t - Prática de atividades cutturais. TotaI da poputação que dectara ter prâticado a atividade pelo menos uma vez no último

ano. Portugal e UÉ27 Io/"1.

Fonte: Eurobaróm etro 79.2 abrit-maio 2013
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Os dados do inquérito de 2015 confirmam os baixos valores de algumas práticas de lazer dos

portugueses, sobretudo no que respeita a atividades mais cultivadas, como "ir a um museu ou galeria

de arte" (ll,5Vo), "ir ao teatro" (8,7o/o) ou "ver ûm ballet, espetáculo de dança e ópera' (5,2o/o). As

atividades de expressáo artística individual como'þintar ou desenhar" (8,9%o), "tocar um instrumento

musical ou cantar" (6,70/o) e "escrever contos poemas, romances" (4o/o) também têm uma expressáo

relativamente marginal no total da populaçáo.

As atividades culturais e de lazer mais praticadas pelos portugueses sáo a prática de atividades

físicas, desportivas ou radicais (34,9o/o), a leitura de livros (34,5o/o) e outras atividades delazer fora de

casa de carácter cultural ou desportivo como "ir ao cinema" (32,1o/o), "sair para dançar" (26,80/o),"ir

a espetáculos desportivos" (23,1%) e ir a espetáculos de música, quer "concertos de música ao vivo
(20,5o/o), quer festivais de música (14,7%).

Uma análise por escalóes etários permite-nos, no entanto, perceber que as médias para a populaçáo

total escondem variaçóes muito significativas em termos da frequência das práticas culturais e delazer

nas diferentes fases da vida dos indivíduos.

Roreios do Futu¡o Confc¡¿ncie lnrernecionâl "Portùgál e os Jovene VIoRES È EXPECTÁTÍVAS DE UMÂ GEMçÁO MS QUIIFImÂ
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Todas as atividades elencadas sáo mais frequentemente praticadâs pelos jovens, havendo uma

sucessiva diminuiçáo da percentagem de indivíduos que âs declara ter feito pelo menos uma vez no

hltimo ano à medida que a sua idade avança. Essa diminuiçáo prende-se, em grande parte, a efeitos de

constrangimentos familiares e laborais no tempo livre disponível dos indivíduos nas diferentes fases

da sua vida (Gomes, 2003). Esse efeito tende a acentuar-se progressivamente ao longo do tempo'

Íras, em alguns casos, é visível logo na passagem do estatuto de jovem a jovem adulto' De facto, as

diferenças nas práticas culturais e de lazer dos jovens entre 1 5 e 24 anos e jovens entre 25 e 34 anos é

parricularmenre acenruada no caso das atividades físicas, desportivas ou radicais (-l9o/o), nas idas ao

cinema (-l7,lo/o), nas ida a espetáculos desportivos (-l5Vo) e na ida a festivais de música (-14,8o/o),

todas arividades praticadas fora de casa de caÍâcten mais generalístico. As atividades cultivadas e de

carâc¡er mais doméstico sáo as que apresentâm menor vari açâo na pâssâgem do escaláo dos 15-24 aos

25-34 anos (-3,4o/o para a leitura de livros e a escrita de contos, poemâs' romances; -3,3o/o paraaida

ao teatro), destacando-se apenas, neste cenário a ida ao br¿llet, espetâculo de dança ou ópera, que é a

única atividade que é táo praticada pelos mais jovens quanto pelos jovens adultos.

No que se refere às atividades mais praticadas pelos jovens, as que têm maior expressáo entre os

jovens e jovens adultos sáo a ida ao cinema (71,60/o dos jovens entre os 15-24 e 54,5o/o entre os

jovens adultos dos 25 aos 34 anos), aprâricade atividades fÏsicas, desportivas e radicais (67,87o entre

os jovens de 15-24 e 48,8o/o enrre os jovens adultos) e as saídas para dançar (55,8Vo entre jovens de

15-24 e 47,60/o para os jovens adultos). O consumo de espetáculos desportivos também está entre as

atividades mais praticadas, sendo referenciada por 48,8o/o dos jovens entre os 15 e os 24 e33,8o/o dos

jovens adultos. A ida a concerros de música é ainda indicada por uma parte expressiva dos jovens,

em parricular dos mais jovens (47,9o/o), sendo também de pontar a importância que os festivais de

música têm vindo a assumir no panoramâ português: 4r'9o/o dos jovens do 15 aos 19 anos declara ter

ido a pelo menos um festival no último ano'

Roreiros do Fururo - confcrê¡cia Inre¡nâcionãl d'otrugal e os Jovcng vÁroRns E EXPECTATTVAS DË uM GERAç.Lo ws QUALIFImA
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Quadro ó.t - Prática de atividades culturais e de lazer. TotaI da poputacão que declara ter praticado a atividade peto menos uma
vez no último ano, por faixa etária (%].

Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva comparada,,,
Abrit 201s.

À.
v-7

Uma exceçáo tem que ser feita porém, no caso da leitura de livros, que se destaca por ser mâis

comum enrre os jovens Êlhos de pais com o secundârio (64,60/o). Ali¿s, "ler um livro" e "ir a

esperáculos desportivos" sáo as únicas atividades com maior incidência entre os filhos de pais com

,ecu.rdário do que entre filhos dos pais com nív€l de ensino pós-secundário ou suPefior'

Os jovens que apresenram valores mais baixos para todas as atividades culturais e de lazer sáo

âqueles com maiores dificuldades económicas, ou seja aqueles que declaram 'iiver com muitas

dificuldades com o rendimento atual".

Em rermos de género, verifica-se que a prática de atividades físicas, desportivas e radicais, a ida a

concertos de música ao vivo e a ida a espetáculos desportivos sáo atividades mâis comuns entre os

homens do que as mulheres. No sentido contrário, temos a leitura de livros, que se destaca por ser

mais praticada no feminino (50% no caso das mulheres e36'50/o no caso dos homens)'

A åndiçáo peranre o trabalho rem rambém influência nas práticas culturais e de lazel os estudantes

apresenra; va^lores mais elevados do_ que os trabalhadores para todas as atividades, sendo qLre os

,l.s.mpreg"dos apresentam sempre valores menos elevados do que as restantes duas categorias.

0uadro ó.2 - poputação jovem (t5-341 por atividades culturais e de lazer praticadas pelo menos uma vez no úttimo ano t%).

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.
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Ao cruzar as atividades culturais e delazer mais praticadas pelos jovens entre 15 e 34 anos ("ir ao
cinema", 'þraticar atividades fisicas, desporrivas ou radicais", "sair para dançar", "ler um livro,', ,.ir a

um concerto de música ao vivo" e "ir a espetáculos desportivo") com algumas das suas características
sociográficas, verifica-se que sáo as variáveis de rendimento e de escolarizaçâo (do próprio e dos pais)
que mais têm influência sobre estas práticas.

Sáo os jovens com escoiaridade pós-secundá¡ia ou superior (em relaçáo a ourros níveis de ensino), os

filhos de pais com escolaridade pós-secundária ou superior (em relaçáo aos filhos de pais com ourros níveis
de escolaridade) e os jovens que declaram viver confortavelmente com o seu rendimento (face a outros
jovens com níveis de rendimento menos elevados) que mais declaram praticar as atividades em causa.
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6.2. Acesso e tisos da Internet
O acesso à internet âpresenta diferenciaçóes geracionais marcadas sendo a suâ udlizaçáo generalizada

entre os escalóes mais jovens e tornando-se progressivamente mais rara à medida que avançamos na

idade. De facto, se entre os mais jovens apenas 2,lo/o declara nunca aceder à Internet, nos escalóes

mais velhos esse valor é de 63,40/o (no caso dos indivíduos entre os 55 e os 64 anos) e de 88,3%o (no

caso dos indivíduos com 65 ou mais anos). Neste caso a menor prâti.caentre os escalóes mais velhos

náo se prende tanto com os efeitos de constrangimentos familiares e laborais, como no caso das prá-

ticas culturais e delazer, mas com a menor familiaridade das geraçóes mais velhas com o meio virtual.

Quadro ó.3 - Frequência de acesso à internet' Totat da poputação, por faixa etária (%)'

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.

a>,
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Fig ó.2 - Poputação jovem [t5-341 que nunca acede à internet (%)'

Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.
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Enrre os jovens (L5-34 anos) a percentagem que afirma nunca aceder à internet é relativamente

baixa (5,60/o), sendo que estes estáo maioritariamente concentrados nas categorias socialmente

menos favorecidas. De facto, sáo os que vivem com mais dificuldades económicas (17,9o/o dos

jovens que declaram viver muiro dificilmente com os seus rendimentos), os que têm baixos níveis de

escolarizaçáo (11% dos que rêm apenas âté ao 9o ano de escolaridade) e os desempregados (9,7o/o)

que mais declaram nunca aceder à internet.
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Em relaçáo às finalidades na utilizaçáo da internet por parte dos inquiridos, a utilizaçáo de redes

sociais aparece destacada um primeiro lugar (76,90/o), à frente de outras atividades como "enviar e

receber emails" (69,6Vo) e'þrocurar informaçóes sobre eventos, produtos, ou serviços" (57,4o/o).

Estes dados sáo interessantes e demonstram a importância crescente que as redes sociais têm vindo a

ganhar nos últimos anos, sobretudo se tivermos em conta que no Inquérito à Utilizaçáo deTêcnologias

da Informaçáo e da Comunicaçáo pelas Famílias de 2013 3 a "participaçáo nas redes sociais" surgia

em rerceiro lugar (com um valor de 7 0 ,60/o) atrás das atividades "enviar e receber emails" (83 ,2o/o) e

"pesquisar informaçóes sobre bens e sewiços" (72,8o/o). Esta diferença na ordenaçáo das principais

Ênalidades da internet deve-se provavelmente náo só ao aumento da percentagem total de utilizadores

de redes sociais, como também, ao facto de hoje em dia as redes sociais oferecerem uma série de

serviços integrados (chats, foruns, mensagens escritas, etc.) que permitem uma concentraçáo da

utilização de diferentes recursos cibernéticos numa única plataforma (Cardoso e Mendonça, 2015).

No que se refere à utilizaçáo da internet pelos jovens é possível constatar que â utilizaçáo dos mais

lovens (15-24) destaca-se, em relaçáo à dos jovens adultos (e a todos os escalóes etários sucessivos)

em termos da incidência de atividades de carácter comunicativo como "comunicar em tempo real"

(+13,3o/o do que os jovens adultos) ou "usar as redes sociais (+6,670), mas sobretudo em relação a

atividades relacionada com o acesso a conteúdos lúdicos como "fazer download de filmes, música

ou séries de televisáo" (+18,9%), "ouvir rádio ou música'(+12,9o/o), "ver filmes ou programas de

televisáo em tempo real" (+10,60/o), e "jogar jogos de computador" (+70,2o/o).

Os jovens adultos, por sua parte, sáo aqueles que, face a todos os outros grupos etários, mais

utilizam a internet de forma utilitária para procurar informaçáo sobre eventos, produtos ou serviços

(66%), comprar ou encomendar produtos ou serviços (25,7o/o), e vender produtos ou serviços

(10,3Vo). São também o escaláo etário que mais produz conteúdos para websites ou blogs (I3,6Vo).

3 lNË/tnquét.ito à Utilização de Tecnologias da Lrlormação e da Cornunicação pelas Farnílias 2013. Ilste inquérito tetr

cou.ro universo Indivíduos com idade entre I 6 e 74 anos.
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Ouadro ó.4 - Finalidades de utitização da internet lresposta múttiptal. poputação totat que acede à internet, por faixa etária {%1.
Fonte: Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situacões e aiitudes dos jovens portugueses numa perspetiva
comparada", Abrit 2015.
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Os homens, por sua vez, destacam-se face às mulheres, nas finalidades de acesso a âlguns conteúdos

lúdicos, nomeadamente"fazer download de filmes, música ou séries de televisáo" (40,7o/o vs.35,60/o),

,,verfilmesouprogramasdetelevisáoemtempo real" (35,8o/ovs.28,9o/o),massobretudo"jogarjogos

de computado r" (67,8o/o vs. 45,7o/o).

Os resultados por condiçáo perânte o trabalho também adquirem relevância na suâ variabilidade.

Se no caso das práticas culturais e de lazer, estas eram sempre praticadas em maior expressáo pelos

esrudanres, seguidos pelos trabalhadores, e por fim pelos desempregados' no caso das finalidades de

utilizaçâo da internet, apesar de os estudantes continuarem a ser aqueles que em maior proporçáo

afirmam usar as inrerner pârâ quase todas as finalidades apresentadas, há algumas exceçóes. De facto,

para âlgumas finalidades os desempregados superam os valores dos trabalhadores, mas sobretudo há

atividades em os trabalhadores apresentam valores superiores a todas as outras categorias.

Os trabalhadores - que têm uma média etária mais elevada do que os estudantes e maior poder

de compra do que estudantes e desempregados - destacam-se face aos restantes jovens nas atividades

de acesso à informaçáo , upload de conteúdos e utilizaçáo da internet Para a comPra e venda de

bens. Ou seja, na compra ou encomenda de produtos e serviços (+ 9,8o/o do que os estudantes), na

procurâ de informaçáo na inrerner (+ 8,3o/o do que os estudantes), navenda de produtos e serviços

(+ 5,9o/o do que os estudanres), na leitura de artigos de jornais (+2,60/o do que os estudantes) e na

criaçáo/colocaçáo de conteúdos num website ou blog (+2,1 do que os estudattt.t). É de notar que,

rratando-se de trabalhadores, a maior incidência desta atividades poderá estar relacionada com estas

poderem estar associadas náo só âos seus tempos livres, mas também às suas funçóes profissionais,

ou seja sáo atividades de natureza híbrida que tânto podem levadas a cabo com finalidades lúdicas,

como profissionais.

No mesmo senrido é igualmente de destacar alguns resultados obtidos â partir do cruzamento por

nível de escolaridade e rendimento subjetivo. De facto, a escolarização e as condiçóes socioeconómicas,

que se demonst¡am centrais para a compreensáo da frequência das práticas culturais e de lazer, também

aqui têm o seu peso, mas com algumas particularidades. No caso dos jovens com escolaridade pós-

secundária ou superior, estes destacam-se face os jovens com níveis de escolaridade inferiores em

atividades como enviar ou receber emails (89,9%), ptocur"r informaçáo sobre eventos, produtos ou

serviços (66,5o/o),ler artigos de jornais (60,4%),ler blogs (35,60/o) e comprar ou encomendar produtos

ou serviços (34,7o/o). No entanto para outras finalidades apresentam valores muito próximos ou mesmo

ìnferiores aos dos jovens com o secundário (e dos que têm até 9" ano). É pot .*.-plo o caso de

atividades como jogar jogos de computador (40,3o/o vs. 58,80/o dos jovens com o secundârio)' fazer

download. defilmes, música ou séries de televisáo (35,5o/o vs. 41,4o/o dos jovens com o secundário) e usar

as redes sociais (84,8%o vs' 88,7Vo dos jovens com o secundário)'

Resultados similares verificam-se em relaçáo à situaçáo socioeconómica. Com efeito, sáo os jovens

que declaram viver confortavelmente com o seu rendimento atual que âpresentaram valores mais

elevados para todas as atividades elencadas, com uma única exceçáo: na finalidade"jogar jogos de

computador" estes jovens foram os que apresenraram valores mais baixos (45,7Vo).
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1B,B

17,1
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6,1

Ao cruzarmos as finalidades de utilizaçáo da internet dos jovens entre 15 e34 anos com algumas
variáveis sociográficas, observa-se que há finalidades que se distinguem em rermos do perfil dos seus

praticantes.

No que se refe¡e ao género, constata-se que há atividades com uma maior incidência entre a

populaçáo feminina, sendo que as mulheres destacam-se face aos homens nas atividades de pesquisa
e leitura, ou seja, na Procura de informaçáo na interner (63,7Vo vs. 58,8%), na leitura de artigos de
jornais (37,5o1o vs. 31,10lo), mas sobretudo na leitura de blogs (28,9o/o vs. 19,80/o). É de nota, que
estes resultados váo de encontro aos obtidos em relaçáo às práticas cuhurais e d.elazer, em que as

mulheres se destacavam face aos homens na leitura de liv¡os. Ou seja, as mulheres leem mais do que
os homens em geral: náo só leem mais livros, mas também ourro ripo de produrtos online.
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Mais releva¡te é o caso dos jovens entre 15 e 34 anos que acedem à internet e que declaram viver

com muitas diÊculdades. Tiata-se de uma câtegoria que, ao longo de toda a análise do inquérito,

evidenciou viver com grandes dificuldades em termos de inserçáo no mercado de trabalho, ter mobilidade

internacional escola! lúdica e laboral reduzida e ter níveis de prática de atividades culturais, lazet cívicas e

políticas abaixo dos jovens das categorias socioeconómicas superiores. No entanto, quando questionados

sobre as finalidades para as quais usam a internet, verificamos que 92,7o/o declara usar as redes sociais

(apresentando valores mais elevados do que os jovens que vivem razoavelmente, ou com dificuldades

com o seu rendimento atual, com 87,5o/o e 85,80/o respetivamente),56,40/o declara utilizar a internet para

comunicar em tempo real (acima dos valo¡es dos jovens que vivem razoavelmente, ou com dificuldades

com o seu ¡endimento atual, com 53,7o/o e 52,4o/o respetivamente), 43,2o/o declara fazer downbad de

filmes, música ou séries de televisáo (acima dos valores dos jovens que vivem razoavelmente, ou com

dificuldades com o seu rendimento atual, com 37 ,60/o e 360lo respetivam ente) e 33,60/o declara ver filmes

ou programâs de televisáo em tempo real (acima dos valores dos jovens que vivem com dificuldades com

o seu rendimento âtuâI, corr 28,4o/o).

É claro que estes dados refe¡em-se aos jovens que vivem com muitas dificuldades que acedem à

internet, e que, como tivemos oportunidades de ver ante¡iormente, esta é a categoria em que uma
maior percentagem declara nunca aceder à internet (1,7,60/o). Ainda assim, náo deixa de ser relevante

que os jovens que vivem com muitas dificuldades e que de facto têm acesso à interner fazem-no de

forma específica e intensiva, utilizando-a com valores acima da média para atividades relacionadas

com a comunicaçáo com as suas redes de sociabilidade (redes sociais e comunicaçáo em tempo real)

e para atividades relacionadas com o acesso grátis ou pouco oneroso de conteúdos lúdicos (fazer

download de filmes, música ou séries de televisáo e ver filmes ou programas de televisáo em rempo
real), encontrando assim, muito provavelmente, uma forma de contornar o problema do acesso a

conteúdos delazer num contexto de privaçáo económica.
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0uadro ó.5. Poputação jovem (t5-34) que acede à internet por finatidades de utitizaçäo (%1.

Fonier Estudo "Lazer, Emprego, Mobitidade e Potítica: situações e atitudes dos jovens portugueses numa perspetiva

comparada", Abrit 2015.
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7. Conclusóes

Este relatório permitiu traçar um retrato bastante complexo das situaçóes, comportamentos e atitudes dos

jovens portugueses numa perspetiva comparada. Essa perspetiva comparada aconteceu a vários níveis. Por

um lado, porque sempre que possível contextualizámos com dados equivalentes recolhidos em inquéritos

internacionais. Por ourro lado, porque o inquérito recolhido em2015 incluiu todas as faixas etárias e foi

assim possível verificar em que medida os jovens se distinguem dos outros portugueses ou, pelo contrário,

têm perceçóes semelhanres em todos os indicadores abordados. Finalmente, no caso do capítulo sobre

atiudes políticas, foi também possível recorrer a dados recolhidos em 2007 num inquérito sobre

juvenrude e política por forma a ter uma perspetiva longitudinal que compreende um momento antes do

início da crise económica e outro no período pós-troika. Optámos por apresentar as principais conclusóes

por capítulo, pois a diversidade dos temas impede uma leitura global daquilo que é essencialmente um

retrato multifacetado de uma categoria social que é determinante Para o futuro do país.

7. i. Atitucles perânte o desemprego

No que diz respeito ao emprego a dificuldade acrescida das inserçóes profissionais e a instabilidade

laboral sáo fenómenos que, no recente contexto de crise económica, têm pautado as transiçóes dos

jovens porrugueses para a idade adulta. As taxas de desemprego atingiram cerca de 1/3 da populaçáo

jovem entre 15-24 anos, situaçáo que, para muitos jovens, correrá o risco de deixar de ser temPorária

e intermitente para se rornar numâ condiçáo estrutural, quando se observa que mais de 50% dos

jovens adultos desempregados entre 25-34 anosjá se encontra nessa situaçáo há mais de um ano.

Particularmente vulneráveis à situaçáo de desemprego, nomeadamente à sua forma mais

durável, estáo os jovens com menores qualificaçóes escolares. Apesar de o diploma já náo garantir

necessariamenre um emprego à saída da universidade, as qualificaçóes superiores operam ainda uma

certa proteçáo contra as formas mais excludentes do mercado de trabalho, verificando-se náo apenas

um rirmo mais lento de crescimento do desemprego entre os jovens diplomados do ensino superior,

mas também a sua inexpressividade entre as formas mais estruturais e longas de desemprego.

Vvendo em grande medida dos apoios concedidos por familiares, os jovens em situaçáo de

desemprego náo se mostram, contudo, desencorajados nâ procura ativa de emprego' sendo a faixa

etária que mais ativamente tende a diversificar as suas estratégias para sair dessa situaçáo. Note-se,

contudo, a rendência para os jovens menos qualificados ativarem estratégiâs mais tradicionais de

procurâ de emprego (como a inscriçáo num centro de emprego, ou a mobilizaçáo de contatos

pessoais), preferindo os jovens mais qualificados estratégias que passam pela procura de emprego

através da internet e redes sociais e enviar candidaturas espontâneas.

Confrontados com a realidade do crescimento do desemprego, a possibilidade de vir a perder o seu

emprego revelou-se uma preocupaçáo crescente e transversal à sociedade portuguesa, sendo também

dominante entre os mais jovens. Essa preocupaçáo é tanto mais transversal quanto, de facto, náo é

manifesta apenas em relação ao emprego do próprio, mas estende-se largamente à possibilidade de

desemprego entre cônjuges e Êlhos.
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Apesar de maioritariamente muito preocupados com a possibilidade de virem a perder o seu

emprego (610/0), os trabalhadores mais jovens (15-24) revelam-se significativamente mais otimistas

qûanto à possibilidade de virem a encontrâr um novo trabalho num curto espaço de tempo, sendo

iprnas34o/o os que acreditam ser muito improvável que tal aconteça num espaço de seis meses. A

aritude de ceticismo perante essa probabilidade, contudo, aumenta substancialmente com o avânçar

da idade, demonstrando a crença no risco acrescido de etarismo ao longo da vida profissional.

para além do fator idade, constata-se ainda que a intensidade com que se vive as atitudes de

preocupaçáo com a possibilidade de desemprego do próprio, e de ceticismo perante a possibilidade

de vir a encontrar um novo emprego num curto espaço de tempo, se acentua à medida que as

condiçóes socioeconómicas dos jovens empregados se tornam mais desfavo¡ecidas e vulneráveis,

quer do ponto de vista do rendimento do seu agregado familiar, quer do ponto de vista das suas

qlalificaçóes escolares, quer ainda do ponto de vista da presente condiçáo ou vínculo contratual que

mântêm no trabalho'

7.2. EnrpregaLrilicla<le e r';iloles clo trabalho

Existe uma perceçáo nitidamente partilhada entre a sociedade portLrguesa de que as causas do

desemprego juvenil, hoje em dia, náo dependem de fatores individuais ou de "falta de empregabilidade"

dos jovens, mas de condiçóes de compressáo do mercado de trabalho que prejudica quem está, no

momenro presenre, a renrar nele se integrar 610/o dos portugueses partilha da opiniáo de que "há

cadavezmenos empregos para quem está a entrar no mercado de trabalho", proporçáo que náo tende

a ter variaçóes muito significativas de um Ponto de vista geracional ou otltro.

Um dos discursos mais disseminados na esfera pública como medida de combate ao desemprego

e de promoçáo de emprego e da empregabilidade dos jovens tem-se desenvolvido em torno do

"empreendedorismo". Sendo a hipótese de dar início ao seu próprio negócio considerada Por cerca

de 33o/o dos jovens adultos empregados (25-34 anos) no caso de virem a ficar sem emPrego' na

realidade verifica-se ser uma estratégia residual entre os jovens que se encontram de facto em situaçáo

de desemprego. Por ourro laclo, trata-se de uma predisposiçáo que, entre os jovens, se manifesta

sobretudo entre quem já teve (ou está a viver) uma experiência empreendedora no seu percurso

laboral, sendo patráo ou trabalhador por conta próprio, e quem vive em melhores condiçóes

socioeconómicas e tem qualificaçóes mais elevadas.

Ainda que menos acenruadamente que as geraçóes mais velhas, os valores instrumentais

relacionados com o valor da "estabilidade" e "segurança" no domínio do trabalho continuam a ser as

orientaçóes dominantes entre os mais jovens, salientando-se sobretudo entre os jovens em situaçáo

de desemprego, e com escolaridades abaixo do ensino superior. Em detrimento da estabilidade e

até do próprio rendimento, nota-se, contudo, uma relevância acrescida do valor atribuído às

"possibilidades de realizaçáo pessoal" através do trabalho entre alguns segmentos juvenis em

condiçóes culturais e socioeconómicas mais favorecidas. Sáo também estes os jovens que, dentro

de um espetro maioritariamente pessimista, tendem a expressar uma atitude mais otimista face ao

futuro, acredirando que "daqui a dois anos a crise terá terminado e a situaçáo do emprego no seu país

será melhor do que hoje".
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7.3. Mobiliclacie labolal e estuclantil

Quanto às experiências de mobilidade laboral e estudantil internacional dos jovens portugueses,

estas assumem valores em tofno dos l2o/o para os jovens que indicam já ter frequentado uma escola

na Uniáo Europeia, de cerca l3o/o paraos jovens com escolaridade de nível superior que declaram

ter frequentado uma universidade num país da UE e de llo/o para os jovens adultos já tiveram uma

experiência laboral no estrangeiro.

È d. rror",, no entanro, que uma parte considerável da populaçáo entre 15 e 34 anos nunca teve

experiências formativas no estrangeiro (847o nunca frequentou uma escola, universidade ou açóes

d. formaçáo na UE) e nunca viajou de férias para o estrangeiro (60,60/o dos jovens entre 15 e 24

anos e 53,3o/o dos jovens entre 25 e 34 anos), o que evidencia algumas clivagens nas expefiências de

mobilidade internacional dos jovens Portugueses.

Em relaçáo à experiência laboral no estrangeiro no passado, os dados mostram que os movimentos

mais recentes de saída e entrada de jovens do país pol motivos laborais sáo igualmente comPostos por

máo-de-obra jovem muito qualiÊcada e pouco qualificada. As inserçóes laborais náo são, no entanto,

sempre iguais: os jovens pouco qualificados têm em maior proporçáo experiências de trabalho

permanente no estrangeiro, enquanto entre os jovens com ensino pós-secundário ou suPerior sáo as

experiências de estágios que se evidenciam.

A experiência de férias no estrangeiro, por sua vez, é muito definida pelas condiçóes socioeconómicas

e culturais dos indivíduos, sendo mais comum entre os jovens que vivem confortavelmente com o seu

rendimento atual, que têm escolaridade de nível pós-secundário ou superior, e cuja escolaridade dos

pais é de nível pós-secundário ou superior.

A proporçáo de indivíduos que declaram considerar a hipótese de vir a trabalhar no estrangeiro

no futuro é maior entle os jovens e jovens adultos do que nos festantes gruPos etários' Se tivermos

em conta os jovens que consideram a ideia de vir a trabalhar no estrangeiro e os que, apesaf de náo

considerarem a ideia, náo a excluem, pode-se concluir que cerca 70o/o dos jovens entre 15 e24 anos

estáo de alguma forma abertos à hipótese de vir a ter uma experiência laboral fora de Portugal'

A consideraçáo da hipótese de vir a trabalhar no esrrangeiro no futuro é bastante transversal a todas

as caregorias sociográficas dos jovens. Mesmo assim, sáo os jovens filhos de pais mais escolarizados

. o, jorr.n, que já frequenrâfam uma universidade num país uniáo Europeia os que mais declaram

estar abertos a essa exPeriênciã.

As razóes que incentivariam os jovens a fazer uma experiência laboral no estrangeiro estáo sobretudo

associadas com o trabalho ("ter melhores oportunidades de emprego" e " ter melhores condiçóes de

trabalho"). Os jovens dos 15 aos 24 anos, na sua maioria ainda em fase de formaçáo, distinguern-

se por serem o gn¡po etário que mais aponta motiYações relacionadas com o seu desenvolvimento

p.r.o"l, nomeadamente a nível da aquisiçáo de novas competências, na acumulaçáo de novas

experiências e ampliaçáo das suas redes de sociabilidade'
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1.4. AtitLrrles perantc a política

Uma das conclusóes mais importantes deste capítulo é a diferença nas atitudes e nos comportamentos

enrre a faixa etária dos mais jovens (15-24 anos) e dos jovens adultos Q5-34 anos) . Os primeiros estáo

acima da média nacional no que diz respeito à satisfaçáo com a democracia, mas também sáo aqueles

qúe m€nos procuram notícias sobre política, pertencem em menor percentagem a partidos do que

a média nacional, e participam pouco em associaçóes cívicas, com exceçáo de grupos desportivos e

associaçóes juvenis e estudantis. Já os jovens adultos (25-34 anos) consomem o dobro das notícias

sobre política; esráo acima da média nacional na pertença a pârtidos políticos, sindicatos, associaçóes

ou ordens profissionais, grupos desportivos, grupos culturais ou de lazer, e outros tipos de associaçóes

sem Êns lucrativos.

Tâmbém no que diz respeito a atividades de participaçáo social e política, náo existe nenhum

tipo de parricipaçáo social ou política em que os mais jovens (15-24 anos) estejam acima da média

nacional. Contudo, considerando a faixa etária seguinte (entre os 25 e os 34 anos), esta está acima

da média nacional nas seguintes atividades: assinar umâ petiçáo, fazer boicote ou comprar certos

produtos por razóes políticas ou para favorecer o meio-ambiente, e dar dinheiro ou recolher fundos

para uma atividade social ou política. Já no que diz respeito à identiÊcaçáo partidária, só 190/o dos

jovens (15-24 anos) a assumem, enquanto entre os jovens adultos de25 a34 anos essa Percentagem

é cerca do dobro (39,3o/o).

De uma fo¡ma sistemática, pudemos também verificar que o maior envolvimento dos jovens,

considerando ambas as faixas etárias, está associado àqueles que têm mais recursos socioeconómicos,

mas também políticos.

Em muitos casos pois, detetámos diferenças substanciais entre os jovens e jovens adultos. Mas mais:

verificámos ainda uma relaçáo de curvilinearidade, em que os mais jovens e os mais idosos sáo aqueles

que exibem atitudes e comportamentos de menos envolvimento político, enquanto os jovens adultos

têm percentagens que revelam um envolvimento maior. Isto sugere que estamos perante tendências

que náo sáo estruturais, mas apenas de ciclo de vida, e que quando estes jovens se tornarem jovens

adultos iráo tendencialmente adquirir essas mesmas atitudes que sinalizam uma cidadania política

mais plena. É ..tro porém que os significados de "cidadania mais plena" em Portugal náo estaráo ao

nível daquilo que acontece em democracias onde a satisfaçáo com a democracia é maior. No entanto,

a evoluçáo de jovens para jovens adultos denota uma aproximaçáo à média nacional.

Do ponto de vista longitudinal, evidencia-se ainda muito claramente um declínio sistemático

nos indicadores selecionados que indicia uma quebra na qualidade da democracia em Portugal, pelo

menos no que concerne a relaçáo dos cidadáos com a política.

7.5. I-az,crcs c rrsos ilc l'1Cs
Por úldmo, vejamos as principais conclusóes no que diz respeito às atividades culturais e de lazer. O

estudo mosrra que esras sáo mais praticâdas pelos jovens, havendo uma diminuiçáo progressiva da

percenragem de indivíduos que indica têJas feito ao longo do último ano à medida que a sua idade

avança. As práticas mais caracteristicamente juvenis, ou seja, com maior incidência juntos dos jovens
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enrre 15 e 24 anos, sáo atividades de carácter generalístico praticadas fora de casa (atividades físicas

e desportivas ou radicais, idas ao cinema, idas a espetáculos desportivos, idas a festivais de múrsica).

As atividades cuitivadas e de carácter mais doméstico tendem a ser Praticadas com uma incidêrrcia

semelhante por jovens e jovens adultos.

A prática de atividades culturais e de lazer é, em larga medicla, deÊnida pelas condiçóes culturais e

socioeconómicas dos indivíduos. Sáo os jovens com escolaridade pós-secundária ou superior, os filhos

de pais com escolaridade pós-secundária ou superior e os jovens que declaram viver confortavelmente

com o seu rendimento, que mais declaram tê-las praricado ao longo do último ano.

O acesso à internet é também muito marcado por clivagens geracionais, sendo generalizado para a

quase totalidade da faixa dos 15 aos 24 anos e tornando-se progressivamente mais raro à medida que

a idade. Os jovens entre 15 e 34 anos que declaram nunca aceder à internet estáo maioritariamente

concenrrados nas categorias socialmente menos favorecidas, ou seja, os que têm baixos níveis de

escolarizaçáo, os desempregados e os que declaram vive¡ muito dificilmente com os seus rendimentos.

As finalidades de uso da internet apresentâm perÊs de utilizaçáo um pouco mais diversiÊcados. A

importância áa internet para os tempos livres dos mais jovens torna-se óbvia quando ve¡ificamos a

elevadapercentagemdejovensentrel5 e24anosquedeclaramutilizáJaparaatividadesestritamente

de lazer, como vef filmes ou séries, jogar jogos de computador, ouvir música, etc.

Os jovens aduftos entre25 e 34 a¡os e os jovens trabalhadores entre 15 e 34 anos distinguem-se,

pof sla vez, em relaçáo a atividades e acesso a.informaçáo, upioad de conteúdos e compra e venda cie

produtos. Tiata-se de atividades de carácter mais utilitário que podem articular interesses de carácter

lúdico e laboral, o que reflete uma muiro maior permeabilidade entre os tempo livre e os tempos clo

trabalho nas novas geraçóes mais informatizadas.

As finalidades de utilizaçáo da internet por pârte de homens e mulheres aPresentam também

diferenças. Os homens distinguem-se nas finalidades de acesso a conteúdos lúdicos - utilizam-r.ra

para ver filmes ou séries (em tempo real ou através de download) e para jogar jogos de computadot'

-, e as mulheres apresentam valores mais elevados pâra âtividâdes relacionadas com a pesquisa de

informaçáo e leitura, o que vai de encontro aos resultados apurados para as práticas culturais e de

lazer em que estas se distinguiam na leitura de livros.
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