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Capítulo V 
Percursos de inserção profissional dos licenciados da UL 
 

O emprego dos diplomados do ensino superior e, sobretudo, a inserção profissional dos 

licenciados tem estado no centro da agenda política e provocado acesos debates na opinião 

pública. É certo que a passagem da condição de estudante para a de trabalhador é hoje 

menos linear do que foi no passado, assim como menos linear é, também, a relação que, ao 

longo da formação, um número crescente de estudantes universitários estabelece com o 

trabalho remunerado. No entanto, a inserção profissional dos licenciados, em geral, e a dos 

da Universidade de Lisboa, em particular, é bem mais suave do que os alguns discursos nos 

pretendem fazer crer. Tratando-se de um processo individual e socialmente estruturado, os 

percursos de inserção profissional são o resultado quer dos atributos sócio-gráficos dos 

actores e das estratégias que accionam para a obtenção de emprego e para a construção da 

sua trajectória profissional quer da conjuntura económica, da estrutura do emprego, dos 

modos de gestão de recursos humanos ou mesmo da forma como os diplomas e os saberes 

que eles sancionam são social e economicamente valorizados. Os vários percursos de 

inserção profissional correspondem, então, a modos distintos de integração na relação 

salarial e de obtenção de um estatuto sócio-profissional, marcado por uma relação específica 

com o trabalho, o emprego, a remuneração e a mobilidade sócio-profissional. 
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Os licenciados da UL 
 

Os licenciados da UL1 são jovens e na sua larga maioria mulheres. A idade média de 

conclusão da formação universitária é de vinte e quatro anos quer para os que terminaram 

entre 1994-98 quer para os que o fizeram no período compreendido entre 1999-2003. 

Estamos, assim, perante uma população cujo percurso escolar indicia o envolvimento em 

trajectória de sucesso sem interrupções, ao contrário do que se verifica noutros países 

europeus, como o Reino Unido, a Áustria, a Finlândia, a Holanda ou a Alemanha (HIS, 2005: 

24)2. Com efeito, aos percursos escolares lineares dos estudantes portugueses, em geral, e 

dos da Universidade de Lisboa, em particular, contrapõem-se as trajectórias marcadas pela 

não linearidade, de alguns dos seus colegas europeus. Enquanto que para a grande maioria 

dos estudantes portugueses ao fim do ensino secundário se sucede a entrada imediata na 

Universidade, os estudantes dos países que participaram no estudo do HIS ou tendem a 

fazer uma primeira incursão no mercado de trabalho antes de se inscreverem no ensino 

superior ou optam por percursos escolares não convencionais ou ainda são confrontados 

com critérios de entrada bastante selectivos, sendo obrigados a um período de espera 

forçada até conseguirem ingressar na Universidade (HIS, 2005: 25).  

 Todavia, a idade média dos licenciados da UL esconde diferenças significativas em 

função dos modos de inserção no sistema universitário e da área de formação3 (Quadro 

nº14). Com efeito, a homogeneidade etária desaparece quando calculamos a idade média de 

conclusão da licenciatura daqueles que, durante o curso, foram estudantes a tempo inteiro 

com a dos que compatibilizaram o ofício de estudante com uma actividade remunerada e 

que correspondem ao que Finocchietty (2004) chama de estudantes em part-time e nós 

apelidamos de estudantes trabalhadores. Quer entre os licenciados que terminaram a 

formação entre 1994 e 1998 quer entre os que se diplomaram no período compreendido 

entre 1999-2003, a idade dos estudantes a tempo inteiro é sempre inferior à dos estudantes 

                                                

1 Antes de prosseguirmos importa relembrar o que referimos na Introdução. Este capítulo baseia-se na análise secundária dos 
resultados de dois questionários aplicados a todos os licenciados da Universidade de Lisboa que terminaram a formação entre 
1994 e 1998 e 1999 e 2003. A análise dos percursos de inserção dos diplomados da UL incide, exclusivamente, sobre os que 
durante a formação de nível superior foram estudantes a tempo inteiro e aqueles que exerceram uma actividade remunerada a 
tempo parcial. Os trabalhadores estudantes, que foram identificados como exercendo uma profissão a tempo inteiro, foram 
excluídos das amostras que suportam este capítulo. Os seus atributos sócio-gráficos mostram que se trata de uma população 
mais idosa, maioritariamente casada, para quem o período posterior à obtenção de um diploma do ensino superior não pode ser 
associado a um processo de inserção profissional. A sub-amostra relativa aos licenciados que terminaram entre 1994-98 é 
composta por 1654 casos, e a dos que se licenciaram no quinquénio seguinte por 1946. 
2 No estudo coordenado pelo HIS (2005: 24), a idade média dos estudantes ingleses era a mais elevada e situava-se nos 28 
anos. Nos restantes países a que nos referimos, as idades médias variavam entre 25 anos e 26 anos. 
3 Para os dois períodos, os resultados dos testes Oneway Anova têm significado estatístico para um nível de significância inferior 
a 0,001.  
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trabalhadores. Na primeira amostra, a idade média de conclusão da licenciatura dos que 

exerceram o ofício de aluno em exclusividade foi de vinte e quatro anos, enquanto que entre 

os estudantes trabalhadores se situou nos vinte e seis anos; na segunda amostra, as idades 

médias foram, respectivamente, de vinte e quatro anos e de vinte e cinco anos4. Estes 

dados, ao mesmo tempo que revelam a heterogeneidade das condições de vida dos 

estudantes do ensino superior e a que vários autores se referem (Bourdieu e Passeron, 

1964, Lapeyronnie e Marie, 1992, Dubet, 1994, Balsa et alli, 2001), mostram igualmente a 

forma como as diferentes inserções na Universidade influenciam a duração das trajectórias 

escolares, ainda que, no caso dos licenciados da UL, não interfiram na sua qualidade dos 

seus resultados escolares. Com efeito, apesar de os estudantes trabalhadores precisarem, 

em média, de mais tempo para concluir a licenciatura, as classificações médias finais são 

idênticas. Nos dois períodos, a classificação média correspondeu a catorze valores.  

Mas as diferenças nas idades médias de conclusão da licenciatura estão também 

patentes quando tomamos em linha de conta as áreas de formação (Quadro nº14). Em 

ambos os períodos, os diplomados em Artes são aqueles que terminam a formação numa 

idade mais avançada, ainda que não saibamos se esta idade é o resultado de percursos pré-

universitários pouco lineares, o efeito de trajectórias escolares de insucesso, já no ensino 

superior ou a consequência de uma elevada concentração de estudantes trabalhadores nos 

cursos desta área5. Em contrapartida, os licenciados em Ciências da Vida são os que obtêm 

o diploma numa idade mais jovem, o que indicia o seu envolvimento em itinerários que se 

pautam pela linearidade e pelo sucesso escolar. 

 

                                                

4 Em ambos os períodos, as diferenças entre as idades médias têm significado estatístico, para um nível de significância inferior 
a 0,001.  
5 É entre os licenciados dos cursos de Pintura e Escultura e Design que se registam as percentagens mais elevadas de 
estudantes trabalhadores (Alves, 2005: 23). 
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Quadro nº14 
Idade média dos diplomados segundo a área de formação 

1994-1998 1999-2003  
Área de Formação Idade Média Desvio- 

Padrão 
Idade Média Desvio- 

Padrão 

Artes 25,9 3,3 25,7 3,5 

Humanidades 24,9 3,9 24,2 3,7 

Ciências Sociais 24,5 3,5 24,2 3,4 

Direito 23,9 3,0 23,9 3,9 

Ciências da Vida 23,8 2,3 23,8 1,7 

Ciências Físicas 24,6 2,7 25,4 3,1 

Matemática/Estatística/Informática 24,4 2,8 24,1 2,2 

Ciências da Saúde 24,6 2,5 24,6 2,4 

Total 24,3 3,1 24,4 3,5 

 

 Os licenciados da UL, além de jovens, são maioritariamente mulheres. Este não seria 

um dado surpreendente não fosse o facto de estarmos perante valores que ultrapassam em 

muito aqueles que encontramos a nível nacional, onde as mulheres correspondem a cerca 

de 60% daqueles que, anualmente, se graduam6. Com efeito, a feminização dos estudantes 

do ensino superior teve como consequência o aumento do número das diplomadas o qual 

não tem parado de crescer, como demonstram os dados apresentados por Barreto (2000: 

111) e os que são, anualmente, divulgados pelo OCES7. Ora, na Universidade de Lisboa, a 

percentagem de licenciadas foi, respectivamente, de 72,1%, para o período compreendido 

entre 1994 e 1998, e de 74,4%, para o que engloba os anos lectivos entre 1998/99 e 

2002/03. Estes valores não podem, contudo, ser dissociados da estrutura da oferta formativa 

desta Universidade. A importância que assumem, neste estabelecimento, os cursos das 

áreas das Humanidades, das Ciências da Vida e do Ensino8 é um elemento decisivo para 

compreender o que Almeida e Vieira (2006b: 13), referindo-se à UL, designam por uma 

procura bastante feminizada. Com efeito, as escolhas escolares e, consequentemente, 

profissionais continuam a ser moldadas pelo género dos estudantes e esta é uma diferença 

que não mostra tendência a inverter-se, como sustenta Bradley (2000), depois de ter 

estudado as diferenças sexuais nas escolhas escolares entre 1965 e 1990, num conjunto 

diversificado de países.  

                                                

6 Embora o número de diplomadas seja superior em todos os países europeus, com excepção da Alemanha, Portugal é o país 
onde as diferenças são mais acentuadas. Segundo Einarsdóttir (2002: 334), em 1997, o rácio era de sete mulheres para quatro 
homens. 
7 A título de exemplo detenhamos a percentagem de diplomadas em cursos de formação inicial, nos anos lectivos de 2002-2003 
e de 2004-2005. No primeiro ano, a percentagem de diplomadas em cursos de formação inicial foi de 63,8%, no segundo situava-
se em 65,7%. 
8 Estas são as áreas mais feminizadas em todos os países europeus. Em contrapartida, as Matemáticas, as Ciências 
Informáticas e as Engenharias são aquelas onde a percentagem de diplomados é maior (Einarsdóttir, 2002: 335) 
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 A influência do género nas escolhas escolares é um tema que tem sido estudado por 

numerosos autores (Grácio, 1997, Duru-Bellat, 1990, Baudelot e Estabelet, 1992, Duru-Bellat 

et alli, 2001, Arnot et alli, 1999). As raparigas participam em trajectórias mais longas, não só 

porque obtêm melhores resultados escolares, mas também porque a escolarização é uma 

forma de adiar a entrada num mercado de trabalho que lhes é pouco favorável e de se 

munirem de credenciais que lhes permitam fazer face às desigualdades de oportunidades 

perante o emprego e a remuneração. Com efeito, tudo se passa como se as mulheres 

antecipadamente soubessem aquilo que vários estudos têm demonstrado: elas precisam de 

mais educação do que os homens para aceder aos mesmos níveis de qualificação (Grácio, 

1997, Bradley, 1999). No entanto, se, por um lado, existe um consenso quanto às razões que 

estão na origem do investimento crescente das mulheres em educação, o mesmo já não 

acontece quando o que está em causa são as suas opções escolares. Neste caso, as 

opiniões dividem-se entre os que colocam a tónica nos processos de socialização e na 

reprodução dos papéis de género, com as mulheres a optarem por formações e por futuras 

profissões que permitam conciliar o trabalho assalariado com as responsabilidades 

domésticas e reprodutivas (Einarsdóttir, 2002: 333-334) e aqueles que vêem nas suas 

escolhas a influência da divisão sexual do trabalho e a sua auto-eliminação das profissões 

tradicionalmente dominadas pelo sexo masculino (Crompton, 2003: 212). Mas sejam quais 

forem as razões para as escolhas escolares das raparigas, os dados de que dispomos 

mostram que as diplomadas da UL não se distribuem de uma forma homogénea por todas as 

áreas de formação (Quadro nº15)9.  

Quadro nº15 
Distribuição sexual dos diplomados por área de formação (%) 

1994-1998 1999-2003  
Área de Formação Homens Mulheres Homens Mulheres 

Artes 38,6 61,4 25,6 74,4 

Humanidades 17,9 82,1 15,6 84,4 

Ciências Sociais 15,3 84,7 26,3 73,7 

Direito 29,4 70,6 26,1 73,9 

Ciências da Vida 26,5 73,5 27,7 72,3 

Ciências Físicas 34,8 65,2 37,7 62,3 

Matemática/Estatística/Informática 44,6 55,4 34,0 66,0 

Ciências da Saúde 25,8 74,2 21,4 78,6 

Total 27,9 72,1 25,6 74,4 

 

                                                

9 Nos dois períodos, a relação entre as variáveis «sexo» e «área de formação» têm significado estatístico, para um nível de 
confiança inferior a 0,05. Nas páginas que se seguem, apenas referimos as relações entre variáveis quando a sua associação 
tem significado estatístico. 
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É certo que a sua presença é praticamente hegemónica entre os licenciados dos 

cursos da área das Humanidades, todavia é possível detectar duas tendências antagónicas 

quando comparamos as duas amostras. Na verdade, o aumento da feminização dos 

diplomados da UL é acompanhado por uma intensificação da presença feminina nas áreas 

das Artes, Direito, Matemática/Estatística/Informática e Ciências da Saúde e por uma 

diminuição da percentagem de licenciadas nas áreas das Ciências Sociais e das Ciências da 

Vida. 

Mulheres jovens e solteiras são os atributos sócio-demográficos que melhor 

caracterizam os licenciados da UL. Porém, se o estatuto de solteiro é praticamente 

hegemónico no final da licenciatura, ele tende a ser substituído por formas de conjugalidade, 

com o passar do tempo (Quadro nº16). Um ano após a conclusão da formação de nível 

superior, cerca de 10% dos licenciados tinha trocado o estatuto de solteiro pela vivência em 

casal. A obtenção de uma licenciatura surge, assim, como um marco importante nas trajectórias 

biográficas de alguns diplomados e parece estar associada à decisão de encetar uma vida 

conjugal. Aliás, o fim da formação escolar é, como vimos no Capítulo I, o acontecimento que 

marca o início da transição para a idade adulta.  

Quadro nº16 
Situação conjugal por período de conclusão da licenciatura segundo a antiguidade do diploma (%) 

1994-1998 1999-2003 Situação conjugal 

Solteiro Casado Outra Solteiro Casado  Outra 

Fim da licenciatura 93,8 5,6 0,7 94,2 5,3 0,5 

1 ano depois de concluída 86,1 13,1 0,8 84,4 14,2 0,9 

2 anos depois de concluída 77,2 21,9 1,0 81,9 17,8 0,4 

3 anos depois de concluída 70,3 29,1 0,6 73,1 26,0 0,9 

4 anos depois de concluída 60,3 37,7 2,0 64,4 34,3 1,3 

5 anos depois de concluída 51,6 47,4 1,1 57,4 41,7 1,0 

 

 No entanto, entre estes licenciados, essa é uma transição que tende a ser protelada 

no tempo. À semelhança do que acontece com a juventude portuguesa e, em particular, com 

aquela que está apostada no prolongamento das trajectórias escolares, o adiamento dos 

calendários biográficos de transição para a vida adulta, nomeadamente, no que respeita à 

decisão de constituir família, é uma característica dominante deste grupo de diplomados10. 

Aliás, esta é mesmo uma tendência que se acentuou nos últimos anos. Cinco anos depois de 

                                                

10 O prolongamento da juventude é um fenómeno que tem vindo a ganhar visibilidade no nosso país, como demonstram os 
trabalhos sobre os jovens realizados por Ferreira (1999, 2003). Todavia, este é um fenómeno com maior incidência junto dos 
jovens mais escolarizados. No que respeita à constituição da família de procriação, os dados apresentados por Ferreira (1999: 
53), mostram que a partir dos vinte e cinco anos, a maioria dos jovens está casada. Entre os diplomados da UL de 1994-98, é só 
a partir do escalão etário dos 32 anos aos 36 anos que o estatuto de solteiro deixa de ser maioritário (Alves, 2000: 23) e entre os 
que concluíram a licenciatura entre 1999 e 2003, os solteiros só deixam de predominar depois dos trinta e sete anos (Alves, 
2005: 29). 
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concluída a licenciatura, mais de metade dos diplomados permanece solteira e a 

percentagem dos que partilham este estatuto registou mesmo um aumento junto daqueles 

que terminaram a formação universitária no período mais recente. 

 Se do ponto de vista sócio-demográfico, as principais características dos licenciados 

da UL são a sua juventude, o predomínio da população feminina e a hegemonia dos 

solteiros, em termos sócio-educativos, este grupo apresenta uma forte clivagem no que 

respeita ao capital habilitacional da família de origem11. Mais de metade dos diplomados 

provém de grupos domésticos que ocupam as duas posições extremas na estrutura das 

habilitações escolares: os que possuem, no máximo, o 1º ciclo e os que são detentores de 

diplomas do ensino superior (Quadro nº17). 

Quadro nº17 
Capital habilitacional de origem dos diplomados da UL, 

 comparação com a população portuguesa (%) e índice de recrutamento escolar  
Nível de escolaridade  
do grupo doméstico 

1994-1998 1999-2003 População 
Portuguesa 
40-54 anos 
(2001)12 

IRE13 
1994-1998 

IRE 
1999-2003 

Igual ou inferior 1º Ciclo 27,2 21,4 61,5 1 1 

2º Ciclo 7,3 7,3 6,7 4 3 

3º Ciclo 13,7 14,0 11,4 4 3 

Ensino Secundário 13,3 16,4 10,3 4 3 

Ensino Médio e Superior 38,5 40,9 10,1 12 10 

 

Vimos, no capítulo anterior, que a expansão do ensino superior, embora tenha 

diminuído as desigualdades sociais não as erradicou. É certo que as oportunidades de 

acesso aumentaram, mas elas não conduziram a uma democratização igualitária (Garcia e 

Poupeau, 2003). O aumento das oportunidades, ao ter beneficiado todas as classes sociais, 

não provocou uma alteração na posição relativa que os diferentes grupos sociais ocupam 

neste nível de ensino. A composição sócio-educativa dos estudantes continua a não reflectir 

                                                

11 Neste estudo, a nossa unidade de análise é, tal como se verifica nas investigações sobre os estudantes do ensino superior, 
desenvolvidas pela equipa de sociólogos do ISCTE, o grupo doméstico, «perspectivado como uma unidade familiar onde a 
partilha de recursos e estilos de vida pode assumir configurações diferenciadas e diferenciadoras nas posições relativas 
(materiais e simbólicas) que os membros ocupam no espaço estrutural das classes sociais» (Mauritti, 2003: 16). No caso 
concreto do capital habilitacional foi atribuído, ao grupo doméstico, o nível de escolaridade mais elevado atingido pelos 
progenitores. 
12 A opção por este escalão etário segue de perto as reflexões produzidas por Machado et alli (2003: 61). Tendo em conta a 
idade média de conclusão da licenciatura e os calendários de fecundidade, é de admitir que os pais dos diplomados que 
participaram nos dois estudos tivessem idades compreendidas entre os 40 e os 54 anos. Aliás, como os autores referem 
(Machado et alli, 2003: 62), a utilização deste escalão etário que compreende o período de frequência do ensino universitário e 
não o que corresponde aos primeiros anos de vida dos inquiridos permite ter em conta a recomposição social da população 
portuguesa, que se verificou nas últimas décadas. 
13 O índice de recrutamento escolar é a aplicação ao nível de escolaridade do índice de recrutamento social, construído pela 
equipa do ISCTE (Almeida, Costa e Machado, 1988) e calcula-se dividindo, para cada nível de escolaridade, o valor percentual 
desse nível de escolaridade na amostra dos diplomados pelo valor percentual desse mesmo nível na população portuguesa na 
faixa etária modal das famílias de origem dos licenciados. O valor 1 é atribuído ao nível de escolaridade mais baixo, 
recalculando-se o valor dos outros níveis de escolaridade, relativamente a essa base.  
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a estrutura habilitacional e profissional da população em geral e a democratização que ele 

originou foi uma democratização que Garcia e Poupeau (2003) apelidam de uniforme. Por 

isso, continuam a ser os jovens mais dotados em capital económico e escolar, aqueles que 

continuam a estar sobrerrepresentados na população estudantil. E, tal como nos anos 

sessenta Bourdieu e Passeron (1964) afirmavam e Machado et alli (2003), no presente, 

corroboram, mais do que o capital económico é o capital habilitacional que se constitui no 

principal factor de discriminação no acesso à Universidade. 

Com efeito, o elevado peso que os licenciados oriundos de famílias detentoras de 

diplomas escolares de nível superior detém entre os inquiridos da UL é mais uma prova da 

selectividade que, ainda hoje, caracteriza o acesso ao ensino superior e à qual a 

Universidade de Lisboa não escapa. À sobrerrepresentação dos licenciados provenientes 

das famílias mais escolarizadas contrapõe-se a sub-representação daqueles que são 

oriundos de grupos domésticos, onde os títulos escolares ou não existem ou sancionam 

percursos escolares que não foram além do 1º ciclo. Contudo, quando comparamos os 

valores dos índices de recrutamento escolar (IRE) nos dois períodos, verificamos que, 

embora a selectividade no acesso à UL se mantenha, a probabilidade de as famílias 

detentoras de capital habilitacional mais elevado colocarem os seus filhos neste 

estabelecimento de ensino registou uma diminuição. Se, para os diplomados entre 1994-

1998, a probabilidade de um filho de pais licenciados obter, ele próprio, o título de licenciado 

pela UL era doze vezes superior à de um filho de família de iletrados ou em que pelo menos 

um dos progenitores possuía, no máximo, o 1º ciclo, entre os que concluíram a formação 

académica, no período compreendido entre 199-2003, essa mesma probabilidade reduz-se, 

passando a ser dez vezes superior.  

No entanto, a selectividade não se faz apenas sentir no acesso ao ensino 

universitário. Ela está também presente no seu interior, com algumas áreas de formação a 

serem mais receptivas aos estudantes detentores de menores capitais habilitacionais 

herdados e outras a manterem um recrutamento fortemente elitista. Efectivamente, a 

diferenciação horizontal a que se referem Reimer e Pollak (2005) não é apenas uma 

característica da Universidade dos anos sessenta, como tivemos oportunidade de 

demonstrar no capítulo anterior. Ela continua, ainda hoje, presente na Universidade de 

Lisboa. Na verdade, se existem áreas de formação que tendem a recrutar os seus 
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estudantes entre os filhos oriundos de agregados familiares pouco escolarizados, outras há 

onde o acesso lhes está praticamente vedado (Quadro nº18). 

Quadro nº18 
Distribuição dos diplomados por área de formação segundo o nível de habilitação do grupo doméstico e período de 

conclusão da licenciatura (%) 

1994/98 1999/2003  

≤≤≤≤ 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ens. 
Secund. 

Ens. 
Med./Sup 

≤≤≤≤ 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Ens. 
Secund. 

Ens. 
Med./Sup 

Artes 20,5 5,7 9,1 12,5 52,3 18,9 3,3 10,0 20,0 47,8 

Humanidades 44,7 9,5 14,7 10,6 20,5 34,9 10,7 16,1 13,8 24,5 

Ciências Sociais 36,4 6,3 14,0 9,8 33,6 24,1 7,6 15,3 19,4 33,5 

Direito 22,0 8,0 12,9 13,9 43,2 17,2 8,4 12,0 14,5 47,9 

Ciências da Vida 20,6 6,3 13,2 17,5 42,3 11,8 3,6 10,9 19,5 54,1 

Ciências Físicas 32,7 7,7 16,0 12,8 30,8 21,2 11,0 15,3 19,5 33,1 

Mat/Est/Inf 29,3 7,0 15,9 16,6 31,2 26,9 5,2 18,1 19,7 30,1 

Ciências da 
Saúde 

13,4 5,2 12,6 12,6 56,3 12,3 4,1 12,6 12,3 58,7 

 

A distribuição dos licenciados da UL, pelas áreas de formação, segue de perto o 

padrão detectado nos vários estudos nacionais e internacionais. As áreas de Humanidades, 

Ciências Sociais e Ciências Físicas confirmam a sua abertura aos filhos de famílias dotadas 

de menores capitais escolares e é nelas que encontramos, em ambos os períodos, a maior 

percentagem de diplomados provenientes dos grupos domésticos menos escolarizados. Por 

seu turno, as Artes, as Ciências da Vida, as da Saúde e Direito são as áreas de formação 

onde a sub-representação deste tipo de diplomados é mais notória e a percentagem 

daqueles que são oriundos das famílias detentoras de títulos do ensino superior é mais 

elevada.  

Mas, se estes dados mais não fazem do que confirmar a existência de uma relação 

entre os perfis académicos das famílias dos licenciados e as respectivas áreas de formação, 

já a análise comparativa da distribuição dos diplomados pelas áreas de formação, nos dois 

períodos temporais a que se reporta esta investigação, leva-nos a admitir que estamos 

perante uma tendência nova, no que respeita à base escolar de recrutamento dos cursos das 

áreas de Direito, de Ciências da Vida e de Ciências da Saúde. E em que consiste 

exactamente essa tendência? No acentuar do fechamento destas áreas de formação aos 

estudantes das famílias menos escolarizadas, reforçando, assim, o seu carácter 

escolarmente elitista e a sua posição, no que Machado et alli (2003) afirmam ser, a 

hierarquia de prestígio socialmente atribuído às diferentes áreas de formação.  
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Em sociedades cada vez mais credencialistas, como é a portuguesa, onde existe 

uma crescente homologia entre nível de escolaridade e a categoria profissional, não é de 

estranhar que a elevada origem habilitacional dos licenciados da UL seja acompanhada por 

uma sobrerrepresentação dos grupos sócio-profissionais14 que ocupam as posições de topo 

na estrutura do emprego (Quadro nº19). Não obstante este facto e tal como Costa, Machado 

e Almeida (1998) chamam a atenção, existem quadros superiores de empresas, gerentes e 

empresários que, embora pertençam ao grupo que ocupa as posições mais elevadas em 

termos de poder e de capital económico, não possuem um capital habilitacional homólogo. 

Quadro nº19 
Composição sócio-profissional do grupo doméstico de origem  
dos licenciados por período de conclusão da licenciatura (%) 

Nível de escolaridade  
do grupo doméstico 

1994-1998 1999-2003 

QS da Adm. Púb., Directores e 
QS de empresas 

26,6 21,1 

Especialistas das profissões 
científicas e intelectuais 

25,7 28,1 

Técnicos e profissionais de 
nível intermédio 

19,0 21,1 

Pessoal Administrativo 8,3 8,4 

Pessoal dos Serviços 4,4 6,1 

Agricultores 2,3 1,7 

Operários 13,8 13,5 

 

 Aproximadamente metade dos licenciados da UL é originária de grupos domésticos 

em que pelo menos um dos seus membros exerce uma profissão altamente qualificada ou 

desempenha funções de topo na Administração Pública ou no sector privado. O peso que 

estes diplomados detêm entre os inquiridos é mais um dado que vem confirmar o que 

Almeida e Vieira (2006: 29) apelidam de recrutamento privilegiado dos estudantes da 

Universidade de Lisboa. Por seu turno, os filhos de operários constituem uma pequena 

minoria que se mantém estável, nos dois períodos em análise. Ainda que este facto possa, 

em parte, ser explicado pela maior qualificação da população residente na Área 

Metropolitana de Lisboa15, ele não deixa, todavia, de nos alertar para a manutenção de 

                                                

14 A classificação das profissões exercidas pelos progenitores dos diplomados foi feita com base na Classificação Nacional de 
Profissões elaborada pelo IEFP, versão de 1994. Esta Classificação estabelece nove grandes grupos de profissões, que se 
distribuem hierarquicamente da seguinte forma: Grande grupo 1 – Quadros superiores da Administração Pública, directores e 
gerentes de empresas; Grande grupo 2 – Especialistas das profissões científicas e intelectuais; Grande grupo 3 -  Técnicos de 
nível intermédio; Grande grupo 4 – Pessoal administrativo e trabalhadores similares; Grande grupo 5 – Pessoal dos serviços e 
vendedores; Grande grupo 6 - Agricultores, trabalhadores agrícolas, criadores de gado e pescadores; Grande grupo 7- 
Trabalhadores da indústria transformadora e da construção civil, Grande grupo 8 – Operadores de máquinas; Grande grupo 9 – 
Trabalhadores não qualificados da agricultura, indústria transformadora e serviços. No caso deste estudo, optámos por agrupar 
os grupos 7, 8 e 9, atribuindo-lhes a designação genérica de Operários. Para a classificação do grupo doméstico foi atribuída a 
classificação mais elevada, independentemente do sexo do progenitor. 
15 A Área Metropolitana de Lisboa apresenta uma elevada concentração de actividades terciárias e uma estrutura de recursos 
humanos que se distingue do resto do território nacional pelos seus níveis de qualificação escolar e profissional elevados 
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mecanismos sociais e simbólicos que, ainda hoje, continuam a penalizar os jovens das 

famílias detentoras de baixos níveis de qualificação profissional. E tal como acontece com o 

capital habilitacional, também neste caso estamos perante uma dupla selectividade que se 

manifesta num primeiro momento no acesso à Universidade e, num segundo momento, nas 

áreas de formação frequentadas. Com efeito, enquanto que os licenciados das áreas de 

Direito, Ciências da Vida e Ciências da Saúde são, na sua maioria, filhos de famílias que se 

situam no topo da estrutura de qualificações, os licenciados com origem em grupos 

domésticos operários estão concentrados nas áreas de Humanidades, Ciências Físicas e 

Matemática/Estatística/Informática (Quadro nº20). Estamos, assim, perante diferenças 

significativas na composição sócio-profissional dos grupos domésticos de que os diplomados 

da UL são oriundos.  

À semelhança do que se verifica quando comparamos o capital habilitacional de 

origem nas duas amostras, também quando procedemos à comparação dos perfis 

profissionais dos grupos domésticos a que pertencem os licenciados, encontramos algumas 

tendências para sua recomposição interna que merecem destaque. Os cursos da área de 

Belas Artes são o melhor exemplo deste processo que é, aliás, confirmado pelo estudo 

elaborado por Almeida e Vieira (2006b: 24). Esta área revela uma tendência para se fechar 

aos jovens que provêm de grupos domésticos operários e para se abrir aos filhos dos 

quadros superiores e dirigentes de empresas, bem como aos técnicos de nível intermédio.  

A este processo de elitização dos cursos das Belas Artes acresce um outro, de 

natureza diferente, que está patente nos cursos das áreas de Direito e de Ciências da 

Saúde. Tratando-se de formações conhecidas por atraírem, preferencialmente, os 

estudantes oriundos de famílias de quadros superiores dos sectores público e privado e 

dirigentes de empresas, elas mostram uma tendência crescente para acolher os filhos dos 

especialistas das profissões intelectuais e científicas. Ora, o que parece estar em causa 

neste processo de reconfiguração do perfil profissional dos grupos domésticos a que estes 

licenciados pertencem é a inversão dos pesos relativos dos diferentes tipos de capitais. Dito 

de outra forma, os licenciados dotados de maior capital económico têm vindo a ceder lugar 

aos que possuem um maior capital cultural. 
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Quadro nº20 
Distribuição dos diplomados por área de formação segundo a profissão do grupo doméstico e o período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 

 
 QS Adm. 

Pública 
Dir. Emp. 

Esp das 
Prof Int e 
Cient 

T. Nível 
Intermédio 

 
Pessoal 
Adminis- 
trativo 

 

Pessoal  
Serviços 

Agriculto- 
res 

Operá- 
rios 

QS Adm. 
Pública 
Dir. Emp 

Esp das 
Prof Int e 
Cient 

T. Nível 
Intermédio 

Pessoal 
Adminis- 
trativo 

 

Pessoal  
Serviços 

Agriculto- 
res 

 
Operá- 
rios 

Artes 22,4 34,1 9,4 8,2 5,9 1,2 18,8 29,4 30,6 18,8 7,1 
3,5 

1,2 
 

9,4 

Humanidades 25,4 14,8 17,0 7,2 9,1 3, 22,7 13,5 17,3 22,1 9,4 
10,5 

4,6 22,6 

Ciências Sociais 21,3 18,9 21,3 12,6 3,1 3,9 18,9 21,1 18,7 25,9 14,5 
6,0 

2,4 11,4 

Direito 32,8 26,4 19,8 7,7 2,0 2,2 9,1 23,7 35,8 19,0 4,0 
5,9 

1,6 10,0 

Ciências da Vida 22,8 31,2 19,0 9,0 6,9 0,5 10,6 23,9 34,9 21,1 8,3 
1,8 

0,0 10,1 

Ciências Físicas 24,5 23,2 24,5 4,5 3,2 1,9 18,1 19,5 24,2 21,6 7,8 
7,4 

0,9 18,6 

Matemática/Estatística/Infor
mática 

20,3 26,1 17,6 13,7 3,3 3,3 15,7 20,0 20,0 27,4 10,5 
5,3 

0,0 16,8 

Ciências da Saúde 26,6 34,3 19,1 7,0 2,6 1,3 5,7 25,5 40,6 15,7 8,0 
4,2 

1,3 5,1 

Total 26,6 25,7 19,0 8,3 4,4 2,3 13,8 21,1 8,1 21,1 8,4 
6,1 

1,7 13,5 
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Provenientes de famílias dotadas de um capital habilitacional elevado e que exercem 

profissões altamente qualificadas, os licenciados da UL têm, por isso, origem nas classes 

sociais mais elevadas (Quadro nº21). Aliás, quando comparamos a origem social dos que 

concluíram a formação académica entre 1994-1998 com a dos que terminaram entre 1999 e 

2003, verificamos que, apesar do aumento dos inquiridos oriundos do salariato manual e da 

diminuição dos representantes da grande e média burguesias, os licenciados da UL 

continuam a ser, na sua maioria, provenientes das classes sociais que ocupam os lugares de 

topo na hierarquia social. Mas verificamos também que, à semelhança dos dados 

apresentados por Machado et alli (2003: 58), de entre as classes mais desprovidas de 

recursos, são os jovens com origem no salariato terciário aqueles que, em maior número se 

graduam. A explicação para esta posição reside, como os autores (Machado et alli, 2003: 58) 

defendem, no maior capital cultural destas famílias, quando comparadas com as dos 

trabalhadores manuais independentes e do salariato manual, às quais nós acrescentamos as 

da pequena burguesia tradicional16. Oriundos de famílias mais escolarizadas, estes jovens 

estão dotados de um sistema de disposições mais favorável à aquisição do capital 

habilitacional. 

Quadro nº21 
Origem de classe dos diplomados da UL, comparação com  
a população portuguesa (%) e índice de recrutamento social 

Nível de escolaridade  
do grupo doméstico 

1994-1998 1999-2003 População 
Portuguesa 
40-54 anos 
(2001)17 

IRC18 
1994-1998 

IRC 
1999-2003 

Grande e Média Burguesia 43,3 36,9 15,3 7 5 

Nova Burguesia Assalariada 18,0 22,7 18,0 6 4 

Salariato Terciário 16,3 16,4 36,9 4 3 

Pequena Burguesia Tradicional 4,6 5,2 3,0 1 1 

Trabalhador Manual Independente 4,0 3,2 5,6 1 1 

Salariato Manual 13,9 15,7 31,2 1 1 

 

O peso que as diferentes origens de classe tem nas duas amostras revela a 

manutenção das probabilidades diferenciais de obtenção de um diploma do ensino superior 

pela Universidade de Lisboa. Mas se esta afirmação é empiricamente suportada com base 
                                                

16 A tipologia com que estes autores trabalham não é exactamente igual à que nós utilizamos. A principal diferença reside na 
classe dos trabalhadores independentes. Enquanto que Machado et alli (2003: 51) agrupam todos os trabalhadores por conta 
própria como trabalhadores independentes, na tipologia proposta por Cabral (1998: 389), eles pertencem aos trabalhadores 
independentes manuais se forem operários ou trabalhadores agrícolas e à pequena burguesia tradicional se forem pessoal dos 
serviços ou administrativo. 
17 A origem de classe deste grupo etário foi atribuída tendo por referência a tipologia de classes proposta por Cabral (1998) a 
partir dos dados do Censos 1991, concretamente, da distribuição da população residente por grupo sócio-profissional.   
18 O índice de recrutamento social (Almeida, Costa e Machado, 1988)  calcula-se dividindo, para cada classe social, o valor 
percentual dessa classe social na amostra dos diplomados pelo valor percentual dessa mesma classe na população portuguesa. 
O valor 1 é atribuído ao nível de escolaridade mais baixo, recalculando-se o valor dos outros níveis de escolaridade, 
relativamente a essa base.  
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no cálculo dos índices de recrutamento social, a comparação da composição social dos 

diplomados, nos dois períodos temporais, leva-nos a admitir a hipótese de que pode estar 

em curso um processo de democratização igualitária, neste estabelecimento de ensino. Com 

efeito, as probabilidades de um filho da grande e pequena burguesias, ou da nova burguesia 

assalariada, se licenciar na UL registaram uma diminuição entre os dois períodos em análise, 

quando comparadas com as probabilidades dos que têm origem no salariato manual, na 

pequena burguesia tradicional ou são filhos de trabalhadores manuais independentes.  

Porém, estes dados vêm também confirmar uma outra tendência para a qual vários 

autores têm chamado a atenção: mais discriminante do que a origem social é o capital 

cultural dos grupos domésticos de onde estes licenciados provêm (Mauritti, 2003, Machado 

et alli, 2003). Com efeito, o que estes estudos demonstram e o nosso corrobora é que, 

quando comparamos as probabilidades de acesso ao ensino superior em função do capital 

cultural com as da origem social do grupo doméstico dos licenciados, as probabilidades dos 

filhos das famílias mais escolarizadas apresentam um valor mais elevado do que aquele que 

corresponde às probabilidades dos filhos das classes que ocupam as posições mais 

elevadas na hierarquia social19.  

À semelhança do que verificamos com os outros indicadores de caracterização 

sócio-gráfica, também quando analisamos a composição social dos licenciados da UL 

verificamos que ela apresenta variações significativas em função das áreas de formação 

(Quadro nº22). A hierarquia das procuras sociais das diferentes áreas de conhecimento 

reflecte a hierarquia de prestígio socialmente atribuído às áreas de formação e aos mundos 

profissionais a que elas dão acesso, afirmam Machado et alli (2003: 67). Por isso, a procura 

das várias áreas de formação traz consigo uma marca de classe. Os filhos das famílias com 

maiores recursos culturais e económicos têm, como os autores demonstram, uma presença 

relativa máxima na área das Ciências Médicas e mínima na das Humanidades (Machado et 

alli, 2003: 68). No nosso estudo, a composição social dos licenciados reflecte, também ela, a 

hierarquia de prestígio das áreas de formação oferecidas pela Universidade de Lisboa. Os 

licenciados de famílias da grande e média burguesias e da nova burguesia assalariada têm 

                                                

19 Os resultados da investigação realizada por Machado et alli (2003: 57) mostram que a probabilidade de um jovem de uma 
família que possui pelo menos um diploma do ensino superior é trinta vezes superior às de um que provém de uma família de 
iletrados. No nosso estudo, como vimos anteriormente, a probalidade de um filho de pais licenciados se diplomar na UL é doze 
maior do que a daqueles cuja família terminou, no máximo o 4º ano de escolaridade, no período entre 1994/98 e dez vezes 
superior no período mais recente. Já no que respeita à origem social, o estudo de Machado et alli (2003: 55) mostra que os filhos 
dos empresários, dirigentes e profissões liberais têm sete vezes mais probabilidades do que os filhos dos operários industriais 
enquanto que no nosso essas probabilidades são, respectivamente, sete e cinco vezes superiores às dos filhos do salariato 
manual.  
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uma presença relativa máxima nas duas áreas de formação tradicionalmente mais 

prestigiadas: as Ciências da Saúde e o Direito. Por seu turno, as áreas de formação menos 

cotadas em termos de prestígio social, como são as Humanidades, as Ciências Sociais e as 

Ciências Físicas, são aquelas onde os diplomados provenientes das famílias mais 

desfavorecidas estão mais representados. 

Quadro nº22 
Composição social dos diplomados da UL, por área de formação  

segundo o período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 
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Artes 44,9 14,5 15,9 5,8 2,9 15,9 37,5 31,3 8,8 7,5 2,5 12,5 

Humanidades 33,6 17,9 14,3 8,1 6,3 19,7 19,5 22,8 18,9 8,4 6,9 23,7 

Ciências Sociais 34,5 18,2 17,3 5,5 3,6 20,9 30,1 26,3 20,5 7,1 2,6 13,5 

Direito 50,1 17,1 16,5 2,4 3,2 10,6 45,2 22,8 11,4 3,4 3,4 13,8 

Ciências da Vida 43,9 18,5 16,8 1,7 4,6 14,5 47,5 22,7 15,7 1,0 1,5 11,6 

Ciências Físicas 38,2 21,3 11,8 5,9 5,9 16,9 36,0 17,5 15,6 7,1 1,4 22,3 

Matemática/Estatística
/Informática 33,8 17,7 22,3 6,9 4,6 14,6 28,2 24,3 23,2 4,5 2,3 17,5 

Ciências da Saúde 55,3 18,0 16,5 3,9 1,0 5,3 50,9 20,8 15,2 3,8 2,1 7,3 

Total 43,3 18,0 16,3 4,6 4,0 13,9 36,9 22,7 16,4 5,2 3,2 15,7 

 

Por sua vez, a comparação da composição social dos licenciados das duas amostras 

revela-nos algumas tendências que vão ao encontro das que identificámos quando 

analisámos o capital cultural e as profissões dos grupos domésticos de onde os inquiridos 

são oriundos. Assim, os cursos das áreas das Artes e das Ciências da Vida viram aumentar 

a percentagem de licenciados das classes detentoras de capitais económico e cultural mais 

elevados. Ao que se apresenta como a maior selectividade social destas áreas de 

conhecimento, contrapõe-se a maior abertura social das áreas das Humanidades, das 

Ciências Físicas e da Matemática/Estatística/Informática aos filhos das classes subalternas, 

em particular, do salariato manual.  

Em suma, os licenciados da UL são, maioritariamente, jovens, solteiros, do sexo 

feminino e oriundos de famílias dotadas de elevados recursos sócio-educativos e que 
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ocupam posições de topo na estrutura social. Todavia, apesar da elevada origem 

habilitacional e social dos licenciados da UL, estamos claramente perante o que Machado et 

alli (2003: 58) afirmam ser o duplo padrão de recrutamento de classe onde se jogam 

dinâmicas de reprodução social, por um lado, e de mobilidade social ascendente, como 

aquela a que aspiram os licenciados das classes mais desprovidas em capital económico e 

cultural, por outro. Aliás, é porque esse duplo padrão de recrutamento parece estar a ser, 

progressivamente, mais favorável aos jovens das classes menos privilegiadas, que a 

Universidade de Lisboa mostra indícios de estar envolvida num processo que apresenta 

como característica distintiva a maior abertura social aos grupos que, tradicionalmente, dela 

têm estado afastados.  

 

A primo inserção dos licenciados da UL 
 

Após a conclusão dos estudos, a maioria dos diplomados dá início a um processo de 

negociação, no mercado de trabalho, do título escolar de que é portador. Este processo, que 

culmina com a obtenção do primeiro emprego, está origem do que alguns autores (Rose, 

1988, Giret, 2000) têm apelidado de primo inserção. Analisar a primo inserção dos 

licenciados da UL mais não é do que dar conta das características do primeiro emprego a 

que acederam.  

No caso concreto destes diplomados, eles podem ser agrupados em duas grandes 

categorias: a dos que não se apresentaram no mercado de trabalho à procura do primeiro 

emprego e a daqueles que, após a conclusão da licenciatura, deram início ao processo de 

inserção profissional. A primeira categoria integra dois grupos muito distintos de diplomados: 

os que tendo obtido o grau de licenciatura, optaram pelo prosseguimento de estudos, 

inscrevendo-se em programas de pós-graduação e, os que, estando já inseridos na vida 

activa enquanto estudantes, continuaram a exercer a mesma actividade profissional, após a 

conclusão do curso (Quadro nº23). Ora, enquanto que este último grupo mantém o mesmo 

peso relativo, nas duas amostras, já o prosseguimento de estudos a tempo inteiro foi uma 

opção que atraiu menos adeptos junto dos que se licenciaram entre 1999 e 2003. A que se 

deverá esta alteração no comportamento dos licenciados? As razões serão certamente 

várias, todavia, não é de excluir a hipótese de que a diferença detectada possa estar 

relacionada com as elevadas taxas de desemprego juvenil, registadas entre 1994 e 1998 e a 

sua diminuição no período seguinte. Aliás, a relação entre prosseguimento de estudos e 
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conjuntura económica foi recentemente demonstrada por Béduwé e Germe (2003): a 

desaceleração da economia e o crescimento do desemprego traduzem-se num aumento do 

número de jovens que permanece no sistema educativo; em contrapartida, quando o ciclo se 

inverte, o seu número diminui.  

O que os autores não explicam é a razão pela qual o prosseguimento de estudos é 

uma escolha influenciada pelo mercado de trabalho. Essa explicação é-nos dada por 

Vincens (1995a) e Albert (2000). Defendem estes economistas que os custos de 

oportunidade associados ao prosseguimento de estudos diminuem com o aumento do 

desemprego ou, se preferirmos uma outra formulação, em períodos de desemprego elevado, 

os custos relativos do investimento em educação são mais reduzidos, tornando a opção de 

prolongar a trajectória escolar mais atractiva do que a vivência de uma possível situação de 

desemprego. Ora, o que se constata é que, no primeiro período a que se reporta o nosso 

estudo, o desemprego juvenil aumentou de uma forma constante, passando de 14,7%, em 

1994, para 16,4%, em 1998, enquanto que nos anos de 1999 e 2000 regista uma quebra 

acentuada, correspondendo, respectivamente, a 8,8% e 8,6% para, em seguida, iniciar um 

novo ciclo de crescimento, situando-se, em 2003, em 14,5%20. Uma vez que os licenciados 

“sabem” que a sua inserção depende do estado do mercado, como diria Vincens (1995b), 

parece plausível admitir a hipótese de que a opção pela frequência de formações pós-

graduadas a tempo inteiro está relacionada com a conjuntura económica e, em especial, com 

a taxa de desemprego. 

Quadro nº23 
Procura do 1º emprego por período de conclusão da licenciatura (%) 

Procura do 1º emprego 1994-1998 1999-2003 

Continuou a estudar 17,6 12,4 

Permaneceu no mesmo 
emprego 

5,6 5,4 

Começou logo a trabalhar 38,5 37,6 

Esteve entre 1-6meses à 
procura de emprego 

19,1 25,2 

Esteve entre 7-12 meses à 
procura de emprego 

6,4 8,0 

Esteve mais de 1 ano à 
procura de emprego 

5,8 3,7 

Ainda está à procura de 
emprego 

6,9 7,7 

 

A segunda categoria corresponde à grande maioria dos diplomados e integra todos 

aqueles que, no final do curso do ensino superior, se apresentaram no mercado de trabalho 

                                                

20 Aliás, o desemprego juvenil continua em crescimento constante, situando-se em 15,4%, em 2004 e em 16,1% em 2004. 
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à procura de emprego. No entanto, sob esta designação genérica, escondem-se situações 

bastantes distintas, no que respeita ao período durante o qual permaneceram na fila de 

espera pelo primeiro emprego, como diria Thurow (1975). Com efeito, se para uns a sua 

obtenção ocorreu imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura, para outros ela foi 

antecedida por um período, mais ou menos prolongado de desemprego, durante o qual 

partilharam a condição de desempregados à procura do primeiro emprego. 

Contudo, este desemprego de inserção não se apresenta como um fenómeno 

homogéneo, sendo marcado por dois atributos qualitativa e quantitativamente distintos: o 

desemprego de inserção de curta duração, inferior a 12 meses, e o desemprego de inserção 

de longa duração, superior a 12 meses. Com base neste critério, os diplomados cujos 

processos de inserção profissional se caracterizam pela passagem por uma situação de 

desemprego de inserção podem ser divididos em dois grupos distintos: os que viveram um 

desemprego de curta duração e os que se viram confrontados com um desemprego de longa 

duração. Em ambas as amostras, a situação dominante é aquela em que a conclusão da 

licenciatura é imediatamente seguida pela obtenção do primeiro emprego. Assim, para uma 

percentagem elevada de recém-licenciados, o acesso ao primeiro emprego é marcado pela 

rapidez e pela linearidade. E se a estes diplomados juntarmos os que estiveram entre um e 

seis meses à procura de emprego, podemos concluir que a maioria dos licenciados da UL 

acede rapidamente ao primeiro emprego. Estes resultados corroboram os obtidos quer pelo 

ODES (2001) quer por outros estudos realizados no plano europeu (Teichler, 2002, Épiphane 

et alli, 2001) e vêm, uma vez mais, demonstrar que a passagem da Universidade para o 

mundo do trabalho remunerado é bem mais suave e rápida do que os debates públicos nos 

pretendem fazer crer21. Porém, estes resultados não nos fazem esquecer aqueles para quem 

o primeiro emprego tardou em chegar. Eles são os que viveram um desemprego de inserção 

de longa duração. Mas eles são também aqueles que, apesar de minoritários, conferem a 

legitimidade necessária aos discursos que clamam contra a difícil situação dos diplomados 

do ensino superior.  

Todavia, as diferentes situações experienciadas pelos recém-diplomados não se 

distribuem de uma forma homogénea pela população inquirida. Em ambas as amostras, elas 

                                                

21 Em todos estes estudos, o tempo médio para obtenção do primeiro emprego é de seis meses ainda que apresente grandes 
variações nacionais. De acordo com os dados apresentados por Teichler (2002: 205), em França o tempo médio de procura do 
primeiro emprego é de sete meses, em Itália de nove e em Espanha atinge os doze meses. 
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estão associadas à classificação final do curso, à condição perante o ensino e à área de 

formação22.  

A classificação final tem uma importância decisiva nas configurações específicas que 

o período imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura assume (Quadro nº24). De 

facto, é entre os diplomados com as classificações mais elevadas que se registam as 

maiores percentagens dos que optaram pelo prosseguimento de estudos e dos que 

acederam ao primeiro emprego, imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura. 

Simultaneamente, é também entre eles que encontramos as menores percentagens dos que 

viveram um desemprego de inserção de longa duração. A nota de licenciatura tende, assim, 

a influenciar a decisão de prolongar a trajectória escolar ou de procurar um novo emprego 

depois da conclusão do curso universitário, bem como a rapidez com que acedem ao 

primeiro emprego. Neste caso, quanto mais elevada é a classificação final, menor é o tempo 

de procura. Assim, e no que respeita a esta dimensão específica da primo inserção, não 

temos a menor dúvida em afirmar que ser bom aluno compensa. 

Quadro nº24 
Procura do 1º emprego por nota final de licenciatura  

e período de conclusão da licenciatura (%) 

 
Continuou a 
estudar 

Continuou no 
mesmo emprego 

Começou logo a 
trabalhar 

1- 6 meses à 
procura de 
emprego 

6 -12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano procura 
de emprego 

Ainda está à 
procura de 
emprego 

Suficiente 17,7 5,1 28,8 17,3 5,9 9,6 16,3 

Suficiente + 14,7 4,9 40,3 21,6 7,5 5,7 5,3 

Bom 17,8 7,3 42,2 20,9 5,2 3,1 3,5 

1994 
/ 
1998 

Muito Bom 30,4 6,6 44,8 9,9 5,0 2,8 0,6 

Suficiente 8,3 9,1 24,8 29,9 9,8 7,1 11,0 

Suficiente + 9,0 5,3 38,5 25,2 8,8 4,5 8,8 

Bom 12,7 3,3 38,4 27,5 8,0 2,4 7,8 

1999 
/ 
2003 

Muito Bom 26,0 4,6 43,7 18,3 4,0 0,3 3,1 

 
O modo como os estudantes se inseriram no sistema universitário é um outro factor 

que influencia a situação imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura (Quadro nº25). 

Se retirarmos a permanência no mesmo emprego que, naturalmente, é uma situação 

exclusiva dos estudantes trabalhadores, as diferenças entre estes e os seus colegas que não 

exerceram uma actividade remunerada durante o período em que decorreu a sua formação 

universitária residem, fundamentalmente, no prosseguimento de estudos pós-graduados e na 

rapidez com que acedem ao primeiro emprego. Em ambos os casos, é entre os que foram 
                                                

22 A associação de todas estas variáveis com a procura do primeiro emprego tem sempre significado estatístico para um nível de 
significância inferior a 0,001. 
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estudantes a tempo inteiro que se registam as maiores percentagens dos que optaram pelo 

prosseguimento de estudos e daqueles que mais rapidamente acederam a uma actividade 

remunerada.  

Quadro nº25 
Procura do 1º emprego por condição perante o ensino e período de conclusão da licenciatura (%) 

  
Continuou a 
estudar 

Continuou no 
mesmo 
emprego 

Começou logo 
a trabalhar 

1-6 meses à 
procura de 
emprego 

7-12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano 
procura de 
emprego 

Ainda está à 
procura de 
emprego 

Estudante  
Trabalhador 

5,9 28,5 34,0 16,4 7,8 3,9 3,5 1994 
/ 
1998 Estudante 20,5 0,0 40,3 19,7 6,1 6,2 7,5 

Estudante  
Trabalhador 

8,5 14,5 32,7 25,8 8,0 4,0 6,5 1999 
/ 
2003 Estudante 15,7 0,0 39,6 25,0 8,0 3,6 8,2 

 
Defendemos anteriormente que a variação das percentagens dos recém-licenciados 

que escolhem inscrever-se numa formação pós-graduada como estudantes a tempo inteiro, 

pode ser explicada pelo comportamento da taxa de desemprego. No entanto, esta variável 

macro-económica parece, também, fazer sentir os seus efeitos sobre as decisões dos 

estudantes trabalhadores. Referimo-nos, concretamente, ao facto de, entre 1994 e 1998, a 

percentagem destes diplomados que permanece no mesmo emprego depois de concluída a 

licenciatura ser, aproximadamente, o dobro daquela que se regista entre 1999 e 2003. Com 

efeito, as elevadas taxas de desemprego que se verificavam no primeiro período parecem ter 

induzido, nos licenciados que já exerciam uma actividade remunerada, um comportamento 

diferente do dos seus colegas dos anos posteriores. Apesar de não dispormos de dados que 

nos permitam determinar as razões que estão na origem destes comportamentos 

diferenciados, não podemos de deixar de colocar a hipótese de que eles podem estar 

relacionados com as diferentes taxas de desemprego juvenil que se registavam nos dois 

períodos. Desta forma, em períodos de desemprego elevado, os recém-licenciados tenderão 

a assumir uma atitude mais defensiva, mantendo-se no mesmo emprego, enquanto que em 

períodos de desemprego mais reduzido procurarão a apostar numa estratégia mais ofensiva 

de procura de um novo emprego, eventualmente, mais conforme às suas qualificações e 

expectativas.  

Todos os estudos demonstram que um dos factores que mais influencia a natureza 

dos processos de inserção é a área de formação. Ora, os licenciados da UL não são 

excepção (Quadro nº26). Com efeito, o prosseguimento de estudos é, em ambos os 

períodos, uma estratégia a que aderem, preferencialmente, os diplomados das áreas das 
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Humanidades, Ciências da Vida e Ciências Físicas, mas que atrai uma reduzida minoria dos 

das restantes, enquanto que permanecer no mesmo emprego depois de concluída a 

formação, surge como uma característica distintiva dos licenciados dos cursos de Artes. 

 
Quadro nº26 

Procura do 1º emprego por área de formação e período de conclusão da licenciatura (%) 

 
Continuou 
a estudar 

Continuou 
o mesmo 
emprego 

Começou 
logo a 

trabalhar 

1-6 meses 
à procura 

de emprego 

6-12 meses à 
procura de 
emprego 

>1 ano 
procura de 
emprego 

Ainda está à 
procura de 
emprego 

Artes 6,9 17,2 26,4 36,8 4,6 5,7 2,3 

Humanidades 40,6 5,5 21,8 17,3 6,3 3,3 5,2 

Ciências Sociais 3,5 6,9 34,7 27,1 13,2 9,0 5,6 

Direito 16,0 3,7 32,1 15,1 5,2 10,6 17,3 

Ciências da Vida 25,0 6,9 28,7 15,4 12,2 6,4 5,3 

Ciências Físicas 21,8 5,1 28,2 27,6 6,4 5,8 5,1 

Matemática/Estatística 
/Informática 

7,1 2,6 60,3 21,8 4,5 3,2 0,6 

1994/ 
1998 

Ciências da Saúde 4,4 5,5 76,8 12,3 1,3 0,0 0,0 

Artes 4,4 14,4 21,1 35,6 14,4 6,7 3,3 

Humanidades 23,8 4,7 16,2 25,9 11,3 3,7 14,4 

Ciências Sociais 2,3 1,8 26,9 33,9 18,1 5,3 11,7 

Direito 6,1 4,2 47,3 21,8 5,2 7,3 8,2 

Ciências da Vida 36,4 4,5 19,5 23,6 8,2 1,4 6,4 

Ciências Físicas 11,4 5,9 36,9 29,2 3,8 3,4 9,3 

Matemática/Estatística 
/Informática 

6,2 6,2 38,1 29,4 11,3 4,1 4,6 

1999/ 
2003 

Ciências da Saúde 0,9 6,3 76,4 15,7 0,6 0,0 0,0 

 

Mas as diferenças entre os licenciados das várias áreas de formação acentuam-se 

quando se trata do ingresso no mercado de trabalho. Com efeito, nem todos os diplomas 

destrancam, com a mesma facilidade, as portas que dão acesso ao emprego. Os da área 

das Ciências da Saúde são, de todos, os que permitem o acesso mais rápido ao primeiro 

emprego e os que melhor protegem os seus detentores do desemprego de inserção de longa 

duração, confirmando, assim, a posição que esta área de conhecimento ocupa na hierarquia 

de prestígio socialmente atribuído. Diferente é a situação dos licenciados em Direito e em 

Ciências Sociais. Em ambos os períodos, é entre eles que o desemprego de inserção 

superior a um ano atinge maior expressão. Todavia estes resultados são também ilustrativos 

de um outro fenómeno que merece ser mencionado. Em primeiro lugar, o aumento da oferta 

de emprego, que se verifica no segundo período, não beneficia de igual modo todos os 

licenciados da UL. Este não é, porém, um fenómeno novo. Martinnelli et alli (1999) 

detectaram-no, em França, quando analisaram a inserção profissional dos diplomados do 

ensino superior que terminaram os estudos em 1996 e verificaram que foram os das fileiras 
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científicas e técnicas aqueles que mais lucraram com a retoma económica de finais dos anos 

noventa. No caso dos licenciados da UL, a diminuição do desemprego juvenil não parece ter 

tido um efeito positivo sobre o tempo de procura do primeiro emprego, bem pelo contrário. 

Com efeito, à excepção dos licenciados em Ciências da Saúde e em Direito, que viram a sua 

situação melhorar significativamente quando comparada com a dos seus colegas que se 

licenciaram entre 1994 e 1998, em todas as outras áreas de formação, a percentagem dos 

que acederam directamente ao primeiro emprego registou uma diminuição. Dito de uma 

outra forma, os percursos que se pautavam pela linearidade, onde ao fim da formação se 

sucedia imediatamente o emprego, parecem estar a tornar-se mais raros entre os licenciados 

da UL. Mas de todos os licenciados, aqueles que viram a sua situação deteriorar-se de uma 

forma mais intensa, entre 1999/2003, foram os dos cursos de Matemática/Estatística/ 

Informática e os da área das Humanidades. Tratando-se de formações predominantemente 

orientadas para o ensino, estes diplomados estão, actualmente, a começar a sofrer os 

efeitos da quebra das taxas de natalidade, que se têm vindo a registar nas últimas décadas, 

os quais, associados ao aumento da idade de reforma dos professores, recentemente 

decretado, deixam antever um agravamento das dificuldades na primo inserção para os que 

obtiveram a licenciatura nestas áreas, nos anos mais recentes, e que não foram, ainda, 

objecto de estudo.  

Se nos centrarmos apenas nos licenciados que no final da formação se 

apresentaram no mercado de trabalho à procura do primeiro emprego, excluindo aqueles 

que prosseguiram estudos e os que se mantiveram no mesmo emprego, podemos identificar 

três modos distintos de acesso ao primeiro emprego. Um corresponde ao que, no imaginário 

colectivo, é percepcionado como o modo tradicional de passagem da Universidade para o 

emprego23. A condição de estudante dá lugar à de activo empregado e a rapidez e a 

linearidade são os seus principais atributos. A este modo chamamos acesso directo ao 

primeiro emprego. Contudo, como vimos, nem todos os licenciados obtêm o primeiro 

emprego imediatamente após terem concluído a formação. Para alguns, estes dois 

acontecimentos biográficos são mediados por um período mais ou menos longo de procura 

de emprego. Assim, entre o abandono da condição de estudante e a assunção da de activo 

                                                

23 Com efeito, na ausência de estudos sobre a inserção profissional dos licenciados, no passado, é de admitir que, à semelhança 
do que Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger (2001) demonstram para a sociedade francesa e Goodwin e O’Connor (2005) 
defendem para a britânica, podemos estar perante uma construção idealizada de um processo e uma reificação de uma idade de 
ouro, edificadas em torno das ideias de linearidade e de homegeneidade as quais estão longe de reflectir a complexidade que, já 
no passado, caracterizava a transição da escola para o mundo do trabalho. 
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empregado, os diplomados transformam-se em desempregados à procura do primeiro 

emprego. Quando a vivência do desemprego de inserção é inferior a um ano, estamos 

perante uma situação que apelidamos de acesso ao primeiro emprego com passagem por 

um desemprego de curta duração. Se a procura se estende por um período superior a doze 

meses, atribuímos a este modo de obtenção do primeiro emprego a designação de acesso 

ao primeiro emprego com passagem por um desemprego de longa duração. A aplicação 

desta tipologia coloca em evidência a facilidade com que uma parte importante dos 

licenciados da UL obtém o primeiro emprego (Quadro nº27).  

Quadro nº27 
Modos de acesso ao 1º emprego por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994-1998 1999-2003 

Acesso directo 50,3 45,7 

Passagem por desemprego de curta duração 33,2 40,3 

Passagem por desemprego de longa duração 16,5 14,0 

 

Em ambos os períodos, aproximadamente, metade dos diplomados acede 

directamente ao emprego, ainda que existam outros para quem ele tarda em chegar e o 

desemprego de inserção se transforma numa vivência dilatada no tempo. Mas estes dados 

parecem também indiciar uma tendência para o aumento do tempo necessário à obtenção 

do primeiro emprego, a qual dá mostras de ser independente do comportamento da 

economia: ela manifesta-se num período em que o desemprego juvenil registou uma forte 

diminuição. A confirmar-se esta tendência, este aumento não será então fruto de uma 

situação conjuntural. Ele poderá vir a transformar-se num fenómeno estruturante dos 

processos de inserção profissional no futuro. Aliás, se o comportamento do desemprego 

juvenil tem alguma influência sobre o acesso ao primeiro emprego, essa influência parece 

apenas fazer-se sentir sobre o desemprego de inserção de longa duração. A percentagem 

de recém-licenciados que demorou mais de um ano à procura do primeiro emprego regista 

um decréscimo na amostra que terminou a formação universitária entre 1999 e 2003. 

Analisado que está o acesso ao primeiro emprego, atentemos agora nas suas 

características ou, parafraseando Lochet (1997), detenhamo-nos na forma como as práticas 

de recrutamento das empresas estruturam a primo inserção dos diplomados da UL, por via 

do sector de actividade a que pertencem e do tipo de empregos que oferecem.  

Para a grande maioria dos licenciados da UL, o primeiro contacto com o mercado de 

trabalho assumiu uma forma precária, mas a tempo inteiro. Contratos a termo certo e 

«recibos verdes» são as modalidades de relação contratual dominantes no primeiro emprego 
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(Quadro nº28). Em ambas as amostras, os vínculos laborais precários ou mesmo 

inexistentes, como é o caso do trabalho independente que, em muitos casos, encobre 

verdadeiras relações de assalariamento24, contribuem para que cerca de três em cada quatro 

licenciados se encontrem numa situação particularmente vulnerável face ao emprego. E se a 

estes acrescentarmos os que assumiram a condição de estagiários e de bolseiros, facilmente 

concluímos que a precariedade não é a excepção, mas sim a regra, como, aliás, 

demonstram todos os estudos realizados em Portugal. Em boa verdade, nem algo de 

diferente seria de esperar, quando sabemos que os novos empregos criados, e são a esses 

que a larga maioria dos diplomados acede, o são sob a égide da flexibilidade contratual. No 

entanto, mesmo num contexto no qual as relações contratuais precárias imperam, os cerca 

de 10% de licenciados que celebraram com a primeira entidade patronal um contrato sem 

termo são manifestamente poucos quer no plano nacional25 quer internacional26. Ora, a 

reduzida percentagem de licenciados da UL cuja primo inserção se caracteriza pela 

obtenção de um emprego sancionado pela celebração de um contrato sem termo, só pode 

ser explicada pelo portefólio de formações ministradas por esta Universidade e pelas saídas 

profissionais que proporcionam. Responsável pela formação de médicos, advogados e de 

candidatos ao exercício da docência, a Universidade de Lisboa forma profissionais para 

sectores de actividade onde o emprego público domina e a estabilidade de emprego demora 

anos a ser atingida.  

                                                

24 Esta ideia é defendida por vários autores (Freire, 1995, Vaz, 1997, Rosa, 2000) que têm estudado a difusão do trabalho 
independente em Portugal o qual, em muitos casos, corresponde, na sua opinião, a um falso trabalho independente. Ele não 
corresponde ao exercício de uma actividade em regime de trabalho independente, no sentido tradicional do termo, mas sim uma 
relação de assalariamento que se socorre desta figura contratual para reduzir os custos da força de trabalho. Neste sentido, a 
maior parte do trabalho independente em Portugal mais não é do que uma forma atípica de emprego.  
25 Segundo os dados do ODES (2001: 8), um mês após a conclusão do curso, 29% dos diplomados tinha um contrato de trabalho 
sem termo. 
26 Em França, cerca de 30% dos diplomados do 1º ciclo do ensino superior celebra um contrato sem termo no primeiro emprego 
(Marchal, Molinari-Perrier e Sigot, 2004, Martinelli et alli, 1999). 
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Quadro nº28 
Vínculo no 1º emprego segundo o período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994-1998 1999-2003 

Contrato a termo  49,6 45,6 

“Recibos verdes” 30,7 30,4 

Contrato sem termo 10,0 11,7 

Estágio 3,7 8,7 

Bolsa 2,5 3,6 

 

O que estes dados colocam em evidência é que, pelo menos entre os diplomados da 

UL, a posse de um diploma do ensino superior se mostra pouco eficaz para fazer face às 

estratégias de flexibilização contratual, levadas a cabo pelo Estado e pelas empresas. Mas 

eles mostram também que podemos estar a assistir à emergência de novas formas de sub-

emprego. Tanguy (1998) refere-se aos estágios, nós acrescentamos as bolsas27. Bolseiros e 

estagiários estão, à partida, disponíveis para celebrar um contrato de trabalho, porém, esta é 

uma possibilidade que lhes está de todo vedada. 

Contudo se, por um lado, a precariedade da relação contratual é a regra, por outro, o 

trabalho a tempo parcial é a excepção. Em ambos os períodos, a percentagem de 

licenciados que acedeu a um emprego em regime de part-time não excedeu 20%, facto a 

que não será, certamente, estranha a reduzida difusão deste tipo de emprego em Portugal. 

Flexibilidade a tempo inteiro é a expressão que melhor caracteriza o primeiro 

emprego dos diplomados da UL, e que evidencia a forma como a adesão das empresas e do 

Estado às estratégias de flexibilização da relação contratual configura, para a grande maioria 

dos licenciados, uma primo inserção pautada pela precariedade.   

Mas quem são, afinal, as entidades que recrutam esta mão-de-obra jovem, sem 

experiência profissional e altamente qualificada? Tendo em conta a oferta formativa da UL e 

as saídas profissionais que proporciona, não é de estranhar que, os organismos da 

Administração Pública desempenhem um papel importante na primo inserção destes 

licenciados (Quadro nº29).  

                                                

27 No Capítulo VI, Berta estabelecerá uma distinção importante entre o que ela chama de bolsas para trabalhar e bolsas para 
estudar. As bolsas para trabalhar, como aquelas que Berta tem tido, são a forma a que alguns organismos recorrem para 
poderem pagar os recursos humanos de que necessitam. As bolsas para estudar são destinadas à obtenção dos graus de 
mestre e de doutor. 
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Quadro nº 29 
1ª entidade empregadora por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994/98 1999/2003 

Empresa privada com menos de 10 
trabalhadores 

17,7 21,2 

Empresa privada entre 10 e 100 
trabalhadores 

11,7 15,2 

Empresa privada com mais de 100 
trabalhadores 

11,5 14,1 

Empresa pública 7,6 7,3 

Organismo da Administração Pública 44,1 34,7 

Trabalhador independente 5,6 5,7 

Patrão 0,6 0,8 

Outra situação 1,2 1,2 

 

No entanto, quando comparamos as entidades que os acolheram entre 1994 e1998 e 

1999 e 2003, verificamos que, no último período, o emprego no sector privado superou o 

emprego público. Com efeito, enquanto que a maioria dos licenciados da primeira amostra 

obteve o primeiro emprego numa empresa pública ou num organismo da Administração 

Pública, para mais de metade dos da segunda, a primo inserção ocorreu no sector privado e, 

em particular, nas PME. A diminuição do peso do emprego público nos processos de 

inserção dos diplomados do ensino superior é, como vimos no capítulo anterior, uma 

tendência comum aos países europeus, à qual Portugal parece não escapar, e que introduz 

uma mudança estrutural na primo inserção dos licenciados da UL.  

Para a maioria dos recém-diplomados28, a passagem da condição de estudante à de 

activo empregado trouxe consigo uma nova fonte de rendimento: o salário. Todavia, e à 

semelhança do que tem vindo a ser referido por vários autores (Teichler, 2000a, Dolton e 

Vignoles, 2000, Escária, 2006), também entre os licenciados da UL, a rendibilidade individual 

dos diplomas de que são detentores mostra tendência para diminuir. Na impossibilidade de 

calcular o rendimento líquido mensal médio para as duas amostras29, atentemos na sua 

distribuição por escalões de rendimento (Quadro nº30). 

 

                                                

28 A maioria a que nos referimos são os diplomados que, durante a licenciatura, exerceram o ofício de aluno a tempo inteiro, 
porque os outros, os estudantes trabalhadores, já auferiam um salário ou pelos menos recebiam uma remuneração pelo trabalho 
não escolar que realizavam. 
29 Esta impossibilidade resulta de uma questão estritamente metodológica. As perguntas relativas ao salário tiveram formulações 
distintas no primeiro e segundo inquéritos. No primeiro, utilizámos escalões de rendimento e uma variável ordinal, no segundo 
pedimos que nos indicassem o salário auferido o que se traduziu num variável discreta.  
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Quadro nº30 
Salário líquido mensal no 1º emprego por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994/98 1999/2003 

Inferior a 500 euros 34,0 33,9 

501-1000 euros 61,2 53,8 

1001-1500  euros 3,7 6,4 

Superior a 1501 euros 1,2 6,3 

 

É certo que, no período compreendido entre 1999/2003, a percentagem de 

licenciados que, no primeiro emprego, auferiu um salário superior a mil euros mensais quase 

quintuplicou. Todavia, este aumento nos escalões de rendimento mais elevados não é 

acompanhado por uma diminuição daqueles que recebiam uma remuneração mensal inferior 

a quinhentos euros. Com efeito, a tendência para a diminuição dos salários dos recém-

licenciados adquire, também neste caso, visibilidade, se tivermos em conta que os escalões 

de rendimento são os mesmos nos dois períodos, os quais, na totalidade, cobrem um 

período temporal de dez anos. No estudo realizado sobre a inserção dos licenciados com 

base nos dados dos Quadros de Pessoal, editados pelo Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade, Escária (2006) demonstra que as diferenças salariais entre os recém- 

diplomados diminuíram no período compreendido entre 1994 e 2002. Os nossos dados não 

apontam nesse sentido. Efectivamente, para os licenciados que terminaram a formação entre 

1999 e 2003, o aumento das percentagens nos extremos da hierarquia salarial indicia uma 

maior polarização salarial e o agudizar das diferenças de rendimento num grupo que partilha 

o mesmo título académico. Na origem da discrepância entre os dois estudos podem estar, 

uma vez mais, as diferentes estratégias metodológicas adoptadas. Escária analisa, 

exclusivamente, os licenciados que obtiveram emprego no sector privado. Nós temos uma 

amostra constituída pelos diplomados da UL, que tanto acederam a empregos no sector 

privado, como no público. E é, precisamente, porque o nosso estudo abrange entidades 

diferentes que podemos admitir a hipótese de que a diminuição das diferenças nos 

rendimentos de trabalho, identificada por Escária, é um fenómeno que ocorre, 

principalmente, no sector privado. Com efeito, os dados de que dispomos (Alves 2000 e 

2005) mostram que são as empresas com menos de cem trabalhadores as principais 

responsáveis pelo aumento da percentagem de licenciados que, no último período, auferiam 

salários mensais inferiores a quinhentos euros (Alves, 2005: 105). O porquê deste fenómeno 
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ter lugar no sector privado, é fácil de entender. As empresas privadas, e em particular as 

PME, são aquelas que mais têm aderido à flexibilização salarial, por via da celebração de 

contratos individuais de trabalho e, embora este tipo de flexibilização tenha já chegado ao 

sector público, neste a contratação colectiva continua ainda a ditar as regras sobre a 

remuneração do trabalho. Assim, enquanto que as empresas privadas gozam de autonomia 

para definir os salários em função da conjuntura económica e das leis da oferta e da procura 

de emprego, no sector público, os salários não são determinados pelas leis do mercado, mas 

sim por acordos estabelecidos por via da negociação entre os sindicatos e a entidade 

patronal, que neste caso é o Estado, ou por via legislativa. 

Os nossos dados colocam ainda em evidência três outros aspectos que merecem 

registo. O primeiro reporta-se ao facto de que, no primeiro emprego, não se verificam 

diferenças salariais entre homens e mulheres, à semelhança, aliás, do que foi também 

detectado por Gavray (2006), na Bélgica, e por Cammelli (2006), na Itália. As discriminações 

salariais em função do sexo só começam a ocorrer à medida que as trajectórias se 

constroem e que a antiguidade no mercado de trabalho aumenta.  

O segundo aspecto questiona um dos princípios da teoria económica neoclássica o 

qual defende que a experiência profissional, ao ser um indicador da produtividade individual 

se traduz, no plano salarial, numa maior remuneração. Ora, o que os nossos dados 

demonstram é que a experiência profissional dos estudantes trabalhadores não tem qualquer 

influência sobre o salário que auferem no primeiro emprego a que acedem depois da 

licenciatura. Assim sendo, apenas nos resta admitir que a experiência profissional não tem 

toda o mesmo valor de troca no mercado de trabalho dos diplomados.  

O último aspecto reporta-se à influência da classificação final do curso sobre o 

salário. Em boa verdade, a literatura disponível sobre esta temática é escassa. A relação 

entre classificação final e remuneração tem sido, como admite Schweri (2004: 3), uma 

relação à qual os economistas têm prestado pouca atenção. Mas no estudo que realiza junto 

dos licenciados suíços de 1998, Schweri (2004: 36) conclui que a classificação final tem um 

impacto positivo sobre os salários dos recém-diplomados e que esse impacto aumenta com 

o tempo, dado que são os que terminam a licenciatura com classificações mais elevadas 

aqueles que acedem, em maior número, aos empregos melhores remunerados e com 

melhores perspectivas de carreira. Tal como Schweri, também nós encontramos uma relação 
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positiva entre a classificação e o salário30. Em ambos os períodos, à medida que a 

classificação aumenta, aumenta também a percentagem de licenciados nos escalões de 

rendimento mais elevados. 

A inscrição na relação salarial implica a obtenção de um emprego e o ganho de um 

salário pelo exercício de uma actividade profissional. São, precisamente, as profissões que 

os recém-licenciados exerceram, que iremos analisar em seguida. Sabemos que cada área 

de formação permite o acesso a um leque variado de profissões. No entanto, mais de 

metade dos licenciados da UL, nos dois períodos em análise, distribuiu-se por apenas três 

profissões (Quadro nº31). Foram médicos, professores e advogados. A sua concentração 

num número tão reduzido de profissões é, uma vez mais, o resultado da oferta formativa 

deste estabelecimento de ensino. Desde a sua criação que a Universidade de Lisboa tem 

vindo a formar médicos, advogados e professores e esta é uma tradição que se mantém 

inalterada. Os restantes diplomados exerceram outras profissões, mas que, de um modo 

geral, estavam relacionadas com a formação recebida. Contudo, um olhar mais atento, 

permite-nos constatar que a dispersão profissional não de distribui de uma forma homogénea 

por todas as áreas de formação. Se, por um lado, a quase totalidade dos licenciados na área 

das Ciências da Saúde é médica, e cerca de três quartos dos diplomados em Direito são 

advogados, por outro, os das outras áreas de formação distribuíram-se por um leque bem 

mais diversificado de profissões. O caso mais paradigmático é o dos licenciados em 

Humanidades. Formados na sua quase totalidade para a docência, eles foram os que mais 

viram a sua situação deteriorar-se, no período mais recente. Confrontados com dificuldades 

crescentes de colocação, é entre eles que a dispersão profissional é maior. Há, todavia, uma 

questão que não podemos deixar de colocar sob pena de passarmos ao lado de uma das 

discussões que atravessa, hoje em dia, o campo da inserção profissional e, em particular da 

que diz respeito aos licenciados. Será que a dispersão profissional tem como consequência 

o desempenho de profissões para as quais possuem um excesso de qualificações 

académicas? Ou, dito de outra forma, terá a diversidade de profissões como consequência a 

difusão do fenómeno da sobrequalificação entre estes licenciados?  

 

                                                

30 Cf. Alves (2000b: 100, 2005: 106). 
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Quadro nº31  
Profissão no 1º Emprego por curso e ano de conclusão da licenciatura (%) 

 
 

QS Adm. 
Publica 
Dir. Emp. 

Espec. 
Cf./mat. 
/eng. 

Esp. 
C. Vida 

Médicos 
Prof. Ens. 
Sup.2º,3ºC, 
Secundário 

Advo- 
gados 

Esp C. 
Sociais 

Escritores 
e 

Artistas         

T. Adm. 
Pública 

Outros 
Esp. 

Cient./int. 

Téc. 
Saúde/ 
Vida 

Ed./prof. 
1º C 

Téc. Inv. 
Fís./Quím. 

Progra- 
madores 

Outros 
T.N. 

Interm. 

Pessoal 
Adm. 

Pessoal 
Serviços 

Operá- 
rios 

Artes 1,3 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 47,4 0,0 0,0 0,0 5,2 3,9 1,3 0,0 3,9 2,6 0,0 

Humanidades 1,6 0,8 0,0 0,0 56,7 0,0 12,4 0,8 1,6 3,2 0,0 3,1 1,6 0,0 0,8 10,2 2,4 0,8 

Ciências Sociais 3,5 0,0 0,0 0,0 38,2 0,0 42,6 0,9 2,6 4,3 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 3,6 0,9 0,0 

Direito 2,0 0,4 0,0 0,0 2,1 71,7 0,0 2,1 2,1 1,7 0,0 1,2 0,0 0,0 1,7 6,7 0,4 0,0 

Ciências da Vida 0,9 0,9 18,2 0,0 34,5 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 6,4 2,7 21,8 0,9 0,0 4,5 3,6 0,0 

Ciências Físicas 3,1 19,6 0,0 0,0 36,1 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,1 23,7 1,0 7,4 3,1 1,0 0,0 

Matemática/Estatística/ 
Informática 

7,1 31,0 0,0 0,0 30,2 0,8 1,6 0,0 0,8 1,6 0,0 1,6 3,2 11,9 0,0 3,2 
0,0 

0,0 

Ciências da Saúde 2,6 0,0 0,5 84,7 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 3,9 0,5 2,5 0,0 5,4 0,5 0,0 0,0 

Total 1994/1998 2,7 5,6 1,9 15,7 22,5 15,8 6,3 3,9 1,7 1,5 1,5 1,9 5,6 1,6 2,3 4,6 1,1 0,1 

Artes 3,8 0,0 0,0 0,0 22,8 0,0 0,0 39,8 0,0 11,4 0,0 3,8 1,8 2,5 2,5 1,3 6,3 3,8 

Humanidades 4,7 0,0 0,0 0,0 40,7 0,0 8,4 0,1 2,3 6,4 0,0 5,1 0,0 0,0 6,1 16,8 8,9 0,5 

Ciências Sociais 2,8 2,1 0,0 0,0 30,1 0,0 32,2 0,0 3,5 10,5 0,0 1,4 2,1 0,7 7,0 3,5 3,5 0,7 

Direito 2,2 0,0 0,0 0,0 1,1 84,4 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 5,6 0,4 0,0 

Ciências da Vida 3,3 0,0 57,4 0,0 13,1 0,0 1,6 0,0 2,5 0,0 4,1 2,5 2,5 0,8 9,0 2,5 3,3 1,6 

Ciências Físicas 2,9 23,1 0,6 0,0 43,4 0,0 1,2 0,0 2,9 2,3 2,3 1,7 11,0 1,2 5,8 1,7 1,7 0,6 

Matemática/Estatística/ 
Informática 

4,8 13,7 0,0 0,0 41,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 4,2 0,6 15,5 10,7 6,5 
1,2 

0,0 

Ciências da Saúde 0,0 0,0 0,3 94,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,6 0,0 0,6 0,0 3,2 0,3 0,3 0,0 

Total 1999/2003 2,7 4,5 4,9 19,7 21,2 15,4 4,6 0,6 1,6 3,1 0,9 2,0 3,5 2,2 5,8 5,1 2,7 0,5 
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Medir o fenómeno da sobrequalificação não é uma tarefa fácil, como admitem Nauze-

Fichet e Tomasini (2002: 28) e implica identificar, para cada profissão, o nível de qualificação 

académica correspondente. Para o fazer, é possível optar entre três abordagens distintas: a 

normativa, a estatística e a subjectiva31. No nosso caso, baseamo-nos na proposta de 

Forgeot e Gautié (1997), que estabelece um quadro de correspondências entre diploma e 

profissão. Para o construírem, os autores baseiam-se num critério de ordem estatística, que 

consiste em identificar o nível de formação mais frequente para o exercício, não de uma 

profissão, mas de uma categoria sócio-profissional. A inovação introduzida por estes autores 

reside no facto do seu universo de análise não ser a totalidade da população activa, mas 

apenas os activos entre os 18 e os 29 anos. A escolha desta população permite a Forgeot e 

Gautié (1997) incorporarem na análise o aumento generalizado das qualificações 

académicas que se verifica nas gerações mais jovens, bem como as mudanças nas 

estratégias de recrutamento das empresas32. Na medida em que existe uma grande 

similitude entre as categorias sócio-profissionais com que os autores trabalham e os grandes 

grupos de profissões consagrados na Classificação Nacional de Profissões, consideramos, 

tal como Forgeot e Gautié (1997: 56) propõem, que estamos perante uma situação de 

sobrequalificação, quando um licenciado exerce uma profissão que, na nomenclatura 

portuguesa, pertence aos grandes grupos do Pessoal Administrativo, do Pessoal dos 

Serviços ou aos Operários. Estamos, contudo, cientes das limitações deste critério e em 

particular do facto de ele não dar conta do que os autores designam por desclassificação 

horizontal (Forgeot e Gautié, 1997: 57). Com efeito, ele permite medir a sobrequalifcação 

vertical, mas não aquela que ocorre quando um licenciado que não está a ser sub-utilizado, 

exerce uma profissão diferente daquela ou daquelas para que foi formado.  

Quando medimos o fenómeno da sobrequalificação nos licenciados da UL, utilizando 

o critério mencionado, verificamos que a sua expressão é bastante reduzida, ainda que se 

tenha registado um ligeiro aumento junto dos que se formaram no período mais recente: 

                                                

31 A abordagem normativa baseia-se na análise do conteúdo da formação que é à partida necessária para exercer uma 
determinada profissão, e medir a sobrequalificação implica comparar o nível de formação do indivíduo com aquele que é 
«normalmente» exigido; a abordagem estatística baseia-se no estabelecimento de um quadro de correspondências «normais», 
com base na identificação estatística das situações mais frequentes, e medir a sobrequalifcação é identificar os indivíduos cujos 
níveis de formação ultrapassam a amplitude média do nível de formação para uma dada profissão; a abordagem subjectiva tem 
por suporte a opinião dos indivíduos sobre a relação entre a formação que possuem e o emprego que ocupam (Nauze-Fichet e 
Tomasini, 2003: 29-30). 
32 É precisamente esta opção metodológica que permite, por exemplo, estipular como níveis de habilitação de acesso às 
profissões de técnico, não só o ensino secundário, como tradicionalmente acontecia, mas também a licenciatura. Assim, o que no 
passado era considerado uma situação de sobrequalificação – um licenciado a exercer uma profissão técnica de nível intermédio 
– deixou de o ser, em virtude das alterações registadas no mercado de emprego. 
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5,8% dos diplomados da primeira amostra exerceu uma profissão que não exigia o seu nível 

de formação e, na segunda, essa percentagem passou para 8,3%33 (Quadro nº31 ). Porém, 

uma análise mais atenta à forma como o fenómeno da sobrequalificação se distribui pelas 

áreas de formação, mostra-nos que a sua difusão se pauta por uma elevada selectividade. 

Os licenciados da área das Ciências da Saúde são-lhe praticamente imunes; os das 

Humanidades são-lhe particularmente vulneráveis e essa vulnerabilidade aumentou de uma 

forma significativa do primeiro para o segundo período. Formados, na sua maioria, para ser 

professores, e confrontados com dificuldades crescentes de ingresso neste mercado de 

trabalho específico, são eles que se mostram mais receptivos a aceitar empregos e salários 

que, como defende Thurow (1975), teriam recusado se a conjuntura económica fosse 

favorável e, no seu caso concreto, se o emprego neste sector estivesse em fase de 

expansão.  

Em suma, a primo inserção dos licenciados da UL pauta-se pela rapidez, pela 

precariedade e pelo exercício de uma profissão que está em consonância com a qualificação 

académica obtida. Com efeito, a maioria dos diplomados acede rapidamente ao primeiro 

emprego, ainda que este se inscreva na categoria dos empregos flexíveis e a 

sobrequalificação é um fenómeno pouco difundido. Contudo, a esta situação favorável 

contrapõem-se alguns indícios que, a confirmarem-se, podem prenunciar o agravamento das 

condições em que o acesso ao primeiro emprego tem ocorrido. É certo que ele tem chegado 

com rapidez, mas é igualmente verdade que a percentagem de licenciados que demora mais 

tempo a obtê-lo tem vindo a aumentar; é certo que os licenciados auferem remunerações 

superiores às dos restantes trabalhadores, mas é igualmente verdade que a degradação dos 

rendimentos do trabalho se instalou entre os licenciados da UL; é certo que a 

sobrequalificação é um fenómeno residual, mas é igualmente verdade que ela está mais 

difundida entre aqueles que terminaram a licenciatura num período mais recente.  

 

Trajectórias de inserção 
 

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

dos processos de inserção profissional. Frequentemente utilizado como sinónimo de carreira 

profissional, recorre-se a este conceito para dar conta das alterações que ocorrem ao longo 

                                                

33 Estes valores são francamente inferiores aos calculados, por Forgeot e Gautié (1997: 56) para os diplomados do 1º ciclo do 
ensino superior em França. Em 1995, a sobrequalificação atingia 23,2% desta população. 
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do percurso profissional de um mesmo indivíduo (Almeida, Alves e Marques, 2000). Analisar 

a trajectória profissional é, então, identificar as configurações específicas que a mobilidade 

profissional intra-geracional assume. Todavia, a multiplicidade de formas que este tipo de 

mobilidade assume confere-lhe um carácter pluridimensional. A pluridimensionalidade deste 

conceito está directamente relacionada com a complexidade dos percursos profissionais, 

patente na frequência crescente das mudanças de emprego, de funções, de sectores de 

actividade e de profissão. Deste modo, cada uma destas mudanças dá origem a formas 

específicas de mobilidade: mobilidade de emprego, mobilidade funcional, mobilidade 

sectorial e mobilidade sócio-profissional. 

A complexidade crescente da passagem da escola para o emprego tem contribuído para 

a utilização, cada vez mais frequente, do conceito de trajectória, no quadro da análise da  

inserção profissional dos jovens, como defendem vários autores (Pottier,1992, Doray, 1995,   

Guillaume e Nandrim, 2000). O acesso directo a um contrato sem termo, sinónimo de 

estabilidade de emprego e de inscrição no núcleo relação salarial fordista, que durante décadas 

terá caracterizado a transição para a vida profissional da maior parte dos recém-licenciados é, 

como acabámos de ver, um privilégio de uma reduzida minoria.  

A proliferação das formas atípicas de emprego, resultante da flexibilização das 

relações contratuais, é um dos fenómenos que está na origem da complexidade dos 

processos de inserção de todos quantos se apresentam no mercado de trabalho, e um dos 

principais responsáveis pela mobilidade de emprego de que alguns dos licenciados da UL 

são protagonistas. Ainda que a maioria tenha tido apenas um emprego, os restantes 

estiveram envolvidos em processos de mobilidade externa34 (Quadro nº32). 

Quadro nº32 
Nº de empregos por período de conclusão da licenciatura  

segundo a antiguidade do diploma(%) 

1994/1998 1999/2003  

1 emp 2 emp 3 emp  4 ou 
mais  

1 emp 2 emp 3 emp  4 ou 
mais  

1 ano depois de concluída 71,7 23,4 3,4 1,5 69,9 19,9 5,5 4,7 

2 anos depois de concluída 65,1 22,9 9,6 2,3 59,8 24,3 12,4 3,5 

3 anos depois de concluída 55,1 30,9 9,2 4,8 48,0 23,6 19,8 8,7 

4 anos depois de concluída 49,6 27,6 14,8 8,0 38,6 29,5 19,3 12,6 

5 anos depois de concluída 49,1 24,6 12,0 14,4 47,1 23,3 20,6 14,4 

Total para cada período 58,5 26,0 9,9 5,6 51,8 24,5 15,6 8,2 

 

                                                

34 A mobilidade externa é definida por vários autores (Dupray, 2005, Couppié, Gasquet e Lopez, 2006) como aquela que 
corresponde à mudança de empresa sendo, por isso, sinónimo de mobilidade de emprego. 
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 Contudo, a rotatividade de emprego acentua-se entre os licenciados de 1999/2003, 

quer em termos quantitativos quer qualitativos. Com efeito, não é apenas a percentagem 

daqueles que mantiveram o mesmo emprego que diminui. A mobilidade externa também se 

intensifica e a passagem por três ou mais empregos é um elemento constitutivo dos 

percursos de inserção de aproximadamente um quarto destes diplomados. Mas quer a 

mudança de emprego seja fruto de uma decisão voluntária quer de uma imposição externa, 

ela não se distribuiu de uma forma homogénea por todos os licenciados. Ela aumenta da 

razão directa da antiguidade no mercado de trabalho.  

A mobilidade externa é, também, uma característica dos percursos daqueles que no 

primeiro emprego se encontravam numa situação de sobrequalificação. Na verdade, são os 

licenciados que estavam a exercer uma profissão que não exigia o diploma do ensino 

superior os que mais mudaram de emprego (Quadro nº33). Para estes licenciados, a 

mobilidade externa tende a apresentar-se como uma estratégia a que recorrem para escapar 

à sobrequalificação com que se deparam no primeiro emprego. Para Béduwé (1992: 85), 

esta é uma mobilidade de recuperação, através da qual os diplomados procuram escapar, 

por via da mudança de emprego, à desclassificação profissional que caracterizou a sua 

primo inserção. 

Quadro nº33 
Número de empregos segundo a situação face à sobrequalificação  

no 1º emprego e o período de conclusão da licenciatura (%) 

 

1 emprego 2 empregos 3 empregos 
4 ou mais 
empregos 

Profissão adequada 58,9 25,4 10,6 5,4 

Sobrequalificação 37,7 37,7 7,5 17,0 1994/ 
1998 

Total 58,5 26,0 9,9 5,6 

Profissão adequada 53,0 24,2 15,0 7,8 

Sobrequalificação 37,4 32,2 19,1 11,3 1999/ 
2003 

Total 51,8 24,8 15,6 8,2 

 

A mobilidade da mão-de-obra é atravessada, como Nicole-Drancourt (1992: 92: 286) 

afirma, por uma dupla dinâmica: estratégica, na medida em que exprime uma vontade 

individual de mudança estrutural, uma vez que ela é, também, o resultado das 

transformações em curso no mercado de trabalho e, em particular, da flexibilização das 

relações contratuais. Estas duas formas de conceber a mobilidade externa permitem-nos 

distinguir dois tipos diferentes de mobilidade. Quando a mobilidade externa resulta de uma 
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dinâmica estratégica, assente numa decisão individual, estamos perante uma mobilidade 

voluntária; quando, pelo contrário, ela é o resultado das estratégias de recursos humanos 

das empresas, consideramos que estamos perante uma mobilidade involuntária. No nosso 

estudo, a mobilidade de emprego em que os licenciados da UL estão envolvidos raramente é 

o resultado de uma escolha voluntária. Ela ocorre à revelia da sua vontade e tem origem em 

factores que lhes são externos, como são a falência da empresa e, principalmente, o fim do 

contrato de trabalho35. Por isso, a mobilidade involuntária é o tipo de mobilidade dominante 

entre os licenciados da UL, (Quadro nº34), apesar de se verificar uma franca diminuição 

juntos dos que concluíram a formação entre 1999 e 2003. 

 
Quadro nº34  

Tipo de mobilidade por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994/98 1999/2003 

Mobilidade voluntária 3,3 28,8 

Mobilidade involuntária 96,7 72,1 

 

O aumento da mobilidade voluntária entre diplomados mais recentes, precisamente 

aqueles que se iniciaram o processo de inserção profissional num período de retoma 

económica e de diminuição de desemprego, parece indiciar a existência de uma relação 

entre este tipo de mobilidade e a conjuntura económica. A diminuição das taxas de 

desemprego tende a criar as condições para que a dinâmica estratégica se difunda e os 

licenciados concretizem a sua vontade de mudança. Em contrapartida, quando o 

desemprego aumenta, a mobilidade involuntária assume-se como hegemónica e a mudança 

voluntária de emprego tende a ser um privilégio de uma reduzidíssima minoria. 

À mobilidade externa está, por vezes, associada uma situação de desemprego, como 

demonstram os trabalhos de Nicole-Drancourt (1991,1992) e de Pottier (1992). Ora, entre os 

licenciados da UL, mais de metade daqueles que mudaram de emprego não viveu um 

desemprego de mobilidade (Quadro nº35).  

                                                

35 Uma análise mais detalhada sobre as razões que estiveram na origem das mudanças de emprego foi realizada nos dois 
estudos que elaboramos (Alves, 2000b: 112, Alves, 2005: 119). 
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Quadro nº35  
Desemprego de mobilidade por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994/98 1999/2003 

Não esteve desempregado 67,5 53,5 

Esteve desempregado 32,5 46,5 

 

No entanto, a percentagem de licenciados para quem a mobilidade externa foi 

acompanhada pela passagem por um período de desemprego regista um aumento entre os 

dois períodos. Aliás, o desemprego de mobilidade não só está mais difundido, mas também 

o seu tempo médio de duração aumentou junto dos licenciados da segunda amostra, 

passando de cinco meses e meio para sete meses. Assim, a diminuição da taxa de 

desemprego juvenil parece ter tido dois efeitos distintos sobre os percursos de inserção dos 

diplomados da UL. Se, por um lado, parece ter incentivado a mobilidade voluntária dos 

licenciados mais recentes, por outro, não contribui para a diminuição do desemprego de 

mobilidade. Este tipo de desemprego não só afectou uma percentagem mais elevada de 

licenciados como passou, também, a ter uma duração média superior.  

Com base nas quatro lógicas de mobilidade apresentadas por Dubar (1991), 

elaborámos uma tipologia indutiva que nos permitiu identificar os diferentes tipos de 

mobilidade externa que constituem os percursos de inserção dos diplomados da UL: 

mobilidade voluntária com desemprego, mobilidade voluntária sem desemprego, mobilidade 

involuntária sem desemprego e mobilidade involuntária com desemprego. O tipo de 

mobilidade dominante é a que ocorre por motivos aos quais os licenciados são estranhos e 

que conduz à vivência de uma situação de desemprego (Quadro nº36). 

Quadro nº36 
Tipo de mobilidade por período de conclusão da licenciatura segundo a área de formação(%) 

1994/1998 1999/2003  

Mob vol 
s/ 

desemp 

Mob vol 
c/ 

desemp 

Mob inv 
s/ 

desemp 

Mob inv 
c/ 

desemp 

Mob vol 
s/ 

desemp 

Mob vol 
c/ 

desemp 

Mob inv 
s/ 

desemp 

Mob inv 
c/ 

desemp 

Artes 0,0 0,0 3,8 96,2 6,7 23,3 23,3 46,7 

Humanidades 0,0 0,0 0,0 100,0 11,1 17,8 27,8 43,3 

Ciências Sociais 0,0 0,0 0,0 100,0 14,0 4,0 30,0 52,0 

Direito 0,0 13,8 10,3 75,9 19,4 27,8 36,1 16,7 

Ciências da Vida 0,0 4,8 0,0 95,2 7,7 15,4 30,8 46,2 

Ciências Físicas 5,3 5,3 15,8 73,7 4,1 4,1 36,7 55,1 

Matemática/Estatísticat/ 
Informática 

0,0 0,0 40,0 60,0 4,9 9,8 26,8 58,5 

Ciências da Saúde 0,0 0,0 0,0 100,0 33,3 33,3 16,7 16,7 

Total por período 0,6 3,4 6,2 89,8 10,7 14,7 29,7 45,0 
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No entanto, quando comparamos os vários tipos de mobilidade nos dois períodos, as 

diferenças não podiam ser maiores. A hegemonia da mobilidade involuntária acompanhada 

por um período de desemprego, que se regista nos diplomados da primeira amostra, dá lugar 

à difusão de outros tipos de mobilidade entre os licenciados da segunda. Apesar da 

mobilidade involuntária associada à vivência de uma situação de desemprego continuar a ser 

dominante, ela é agora vivida por menos de metade dos licenciados, enquanto que a 

percentagem daqueles para quem a rotatividade de emprego foi imposta, mas não implicou a 

assunção da condição de desempregado, aumenta substancialmente. Por outro lado, a 

mudança voluntária de emprego ganha adeptos entre os licenciados mais recentes, ainda 

que esta estratégia seja, para alguns, acompanhada por um desemprego de mobilidade.  

Como seria de esperar, os tipos de mobilidade não se distribuem uniformemente 

pelos diplomados. Eles variam em função da área de formação. Os licenciados em Ciências 

da Vida, Direito e Artes são os que mais estão investidos em estratégias de mobilidade 

voluntária de emprego, mesmo que para tal tenham de passar por um desemprego de 

mobilidade. Em contrapartida, os de Ciências Sociais, Ciências Físicas e 

Matemática/Estatística/Informática são aqueles que, em maior número, vivem uma 

mobilidade de emprego imposta, seguida de uma situação de desemprego. Também neste 

caso, a maior vulnerabilidade destes licenciados, às mudanças forçadas de emprego e ao 

desemprego de mobilidade, reflecte as maiores dificuldades com que se confrontam nos 

seus percursos de inserção. Aliás, esta maior vulnerabilidade é, uma vez mais, o reflexo da 

posição que estas formações ocupam na hierarquia de prestígio socialmente atribuído. 

Se a mobilidade de emprego assume vários contornos, atentemos agora nas 

configurações de que se reveste a mobilidade sócio-profissional intra-geracional. Este tipo de 

mobilidade é, nas palavras de Béduwé (1992: 74), aquela que ocorre quando se verifica uma 

mudança de profissão. A mobilidade sócio-profissional inter-geracional pode assumir três 

formas distintas: ascendente, quando a mudança implica a passagem para uma profissão 

que ocupa uma posição mais elevada na estrutura sócio-profissional; descendente, quando 

se verifica a situação inversa e horizontal, quando ocorre uma mudança de profissão, mas 

não de grupo profissional. Entre os diplomados da UL, a mobilidade horizontal é a dominante 

(Quadro nº37).  
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Quadro nº37  
Mobilidade sócio-profissional intra-geracional por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994/98 1999/2003 

Mobilidade horizontal 84,1 87,2 

Mobilidade ascendente 6,0 7,8 

Mobilidade descendente 9,9 5,0 

 

Todavia, quando comparamos o tipo de mobilidade sócio-profissional em que os 

licenciados estiveram envolvidos, nos dois períodos, pela sua situação face à 

sobrequalificação, verificamos que é entre aqueles para quem a mudança de profissão se 

traduziu numa desclassificação profissional que as diferenças, entre os dois períodos, são 

maiores (Quando nº38). De facto, é junto dos diplomados de concluíram a licenciatura entre 

1994 e 1998 que se regista a maior percentagem dos que foram protagonistas de uma 

mobilidade descendente. Uma vez mais, não é de excluir a hipótese de que esta situação 

possa estar relacionada com as elevadas taxas de desemprego juvenil registadas nesse 

período. Sendo a mobilidade de emprego involuntária com passagem pelo desemprego 

aquela que assume um carácter hegemónico nesta amostra, é de admitir a hipótese de que 

estes licenciados se mostraram mais disponíveis para aceitar uma desclassificação 

profissional36 como forma de escaparem ao desemprego. Fica-nos, porém, uma questão por 

responder: Qual a influência da mobilidade sócio-profissional sobre o fenómeno da 

sobrequalificação? 

Quadro nº38  
Sobrequalificação no primeiro e no último empregos por período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 
 

Prof adeq (últ emp) Sobrequal (últ emp) Prof adeq (últ emp) Sobrequal (últ emp) 

Profissão adequada  (1º emp) 98,8 1,2 97,7 2,2 

Sobrequalificação (1º emp) 53,8 46,2 46,4 53,6 

 

A mudança de profissão teve um efeito positivo sobre os licenciados que, no primeiro 

emprego, exerciam uma profissão que não exigia a qualificação académica de que eram 

portadores (Quadro nº38). Na verdade, a mobilidade sócio-profissional permitiu que cerca de 

metade daqueles que, em ambos os períodos, se encontrava numa situação de 

                                                

36 Importa reter que a desclassificação profissional, tal como a entendemos, pode não ser sinónimo de sobrequalificação. Um 
licenciado que exercia uma profissão que o incluía no grupo dos especialistas das profissões intelectuais e científicas e passa a 
exercer uma outra que o coloca no grupo dos técnicos e profissionais de nível intermédio, não se encontra numa situação de 
sobrequalificação.  
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sobrequalificação, passasse a exercer uma profissão compatível com as suas habilitações. 

Em contrapartida, apenas para uma reduzidíssima minoria a mudança de profissão provocou 

uma desclassificação sócio-profissional. Participar num processo de mobilidade que conduz 

a uma profissão que não exige uma licenciatura é, indiscutivelmente, a excepção. Mas estes 

dados se, por um lado, vão ao encontro da tese defendida por Nauze-Fichet e Tomasini 

(2002), de que para alguns jovens, aceitar um emprego para o qual são sobrequalificados, 

significa aceitar um emprego de espera até que surja uma oportunidade de mudança, por 

outro, eles revelam-nos também que a fuga à sobrequalificação se mostra mais difícil de 

concretizar para os que se licenciaram no período mais recente. Independentemente desta 

tendência, a sub-utilização dos licenciados da UL no mercado de trabalho não é um 

fenómeno generalizado. Ele é, isso sim, um acontecimento pontual, confinado ao período de 

inserção profissional, e que cede lugar a outros à que medida que, como vários autores 

defendem (Rubb, 2003, Martinelli e Vergnies, 1995, 1999, Giret e Hatot, 2001), a experiência 

profissional aumenta (Quadro nº39).  

Quadro nº39  
Situação face à sobrequalificação no primeiro e no último emprego por período de conclusão da licenciatura (%) 

1994 -1998 1999 - 2003 

Sobrequalificação 
(1º emprego) 

Sobrequalificação 
(último emprego) 

Sobrequalificação 
(1º emprego) 

Sobrequalificação 
(último emprego) 

5,8 3,4 8,3 6,1 

 

Apesar de Forgeot e Gautié (1997) afirmarem que as mulheres são mais vulneráveis 

à sobrequalificação, no nosso estudo não existe uma relação entre o sexo dos licenciados e 

a sua sub-utilização no mercado de trabalho. A sobrequalificação é, pelo menos entre os 

diplomados da UL, sexualmente neutra. Mas se ela não varia em função do sexo, o mesmo 

já não se pode dizer quanto à remuneração. Com efeito, são vários os autores (Dolton e 

Vignoles, 2000, Nauze-Fichet e Tomasini, 2002) que demonstram a influência negativa da 

sobrequalificação sobre os salários. Como os salários estão, tradicionalmente, afectados aos 

empregos e não às características de quem os ocupa ou, dito de outra forma, dependem da 

qualificação do emprego e não do indivíduo, aceder a um emprego que não exige uma 

licenciatura vai ter como consequência ganhar um salário inferior ao daqueles que não se 

encontram numa situação de sobrequalificação. É precisamente esta relação entre 

sobrequalificação e reduzidas remunerações mensais que encontramos, também, nos 

licenciados da UL (Quadro nº40).  
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Quadro nº40  
Nível de remuneração no primeiro e no último empregos segundo  

a situação face à sobrequalificação por período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 
 

1º emprego 
<500 euros  

Último emprego 
<500 euros  

1º emprego 
<500 euros  

Último emprego 
<500 euros  

Profissão adequada  (1º emp) 33,3 71,9 26,5 11,0 

Sobrequalificação (1º emp) 62,3 94,4 52,5 27,1 

 

Em ambas as amostras, a percentagem daqueles que auferem salários inferiores a 

500 euros é sempre superior nos licenciados, que se encontram numa situação de 

sobrequalificação. Contudo, se a sub-utilização no mercado de trabalho é penalizadora em 

termos salariais, ela é-o ainda mais para os licenciados que terminaram a formação 

académica entre 1994-1998. Se, no primeiro emprego, mais de metade dos licenciados em 

situação de sobrequalificação aufere rendimentos inferiores a 500 euros, no último emprego 

é quase a totalidade que recebe um salário líquido mensal que não ultrapassa esse 

montante. Porém, a degradação salarial que estes diplomados vivem entre o primeiro e o 

último emprego não é uma especificidade sua. Ela atinge, igualmente, aqueles que 

exerceram uma profissão consonante com a sua qualificação académica.  

Efectivamente, quando comparamos o primeiro e o último salários, nas duas 

amostras, os resultados não podiam ser mais surpreendentes (Quadro nº41). Enquanto que 

nos licenciados no período de 1999 e 2003, há uma melhoria salarial entre o primeiro e o 

último empregos, patente na diminuição das percentagens daqueles que se situam nos 

escalões mais baixos de rendimento e no aumento dos que auferem salários mais elevados; 

nos seus colegas que se licenciaram no período entre 1994 e 1998, verifica-se a situação 

inversa. 

Quadro nº41  
Salário líquido mensal no 1º emprego por período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 
 

1º Emprego Último emprego 1º Emprego Último emprego 

Inferior a 500 euros 24,0 72,9 24,9 12,5 

501-1000 euros 61,2 20,5 57,8 53,3 

1001-1500  euros 3,7 4,6 6,9 25,2 

Superior a 1501 euros 1,2 2,0 6,3 9,0 

 

 Ora, a degradação salarial que se regista entre o primeiro e o último empregos é 

tanto mais estranha quanto ela contradiz um dos postulados mais inquestionáveis da teoria 

económica. Com efeito, ao invés de os salários destes diplomados aumentarem com a sua 
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antiguidade no mercado de trabalho, verifica-se que as percentagens dos que se situam nos 

escalões mais baixos de rendimento mais do que triplicam. Este comportamento, totalmente 

anómalo, só pode ser compreendido, uma vez mais, à luz das elevadas taxas de 

desemprego que se verificavam neste período o que, a ser verdade, nos leva a admitir que o 

desemprego parece influenciar negativamente a mobilidade salarial dos licenciados da UL, 

em fase de inserção profissional. 

 Quando analisámos o salário auferido no primeiro emprego, verificámos que ele 

estava relacionado com a classificação final do curso ou, se preferirmos, demonstrámos que 

o mercado de trabalho se mostra disponível para remunerar o esforço e o empenhamento 

académicos dos licenciados da UL. Todavia, o efeito da classificação sobre a remuneração 

não se circunscreve exclusivamente ao período da primo inserção. Ele é, como defende 

Schweri (2004), um efeito duradouro que acompanha os diplomados durante o seu percurso 

de inserção (Quadro nº42).  

Quadro nº42 
 Nível de remuneração no último emprego por classificação final 

 da licenciatura e período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 

 
Menos de  
500 Eur 

Entre 501- 
1000 Eur 

Entre 1001 e 
1500 Eur 

 
Mais de  
1501 Eur 

Menos de  
500 Eur 

Entre 501- 
1000 Eur 

Entre 1001 e 
1500 Eur 

 
Mais de  
1501 Eur 

Suficiente 79,1 17,4 2,2 1,3 22,2 58,7 16,9 2,1 

Suficiente + 73,0 20,8 4,6 1,6 14,0 50,7 27,0 9,2 

Bom 68,2 21,8 7,4 2,3 11,1 51,1 25,4 12,4 

Muito Bom 66,4 24,2 4,2 5,0 3,7 61,1 24,6 10,4 

 

 Assim, e tal como acontecia no primeiro emprego, também agora são os licenciados 

que concluíram a formação com classificações finais de Bom ou de Muito Bom que, em 

ambas as amostras, auferem, em maior número, os salários mais elevados. Mas no último 

emprego não é apenas a classificação que está relacionada com o salário. O último salário 

depende do sexo de quem o aufere. Na verdade, este tipo de discriminação salarial que 

estava ausente no primeiro emprego, manifesta-se agora, com o aumento da antiguidade no 

mercado de trabalho37. Se é certo que a discriminação salarial das mulheres não é um dado 

novo nem surpreendente, já o mesmo não se verifica quanto à forma como ela se 

materializa. O facto de as diferenças salariais não se encontrarem presentes no primeiro 

emprego, é um dado que chama a atenção para o carácter dinâmico da construção social 

                                                

37 Cf Alves (2000b: 118, 2005: 126). 
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deste tipo de discriminação. Não existindo, aquando do processo de primo inserção, pelo 

menos entre os diplomados da UL, a discriminação salarial ganha forma à medida que a 

inserção profissional se desenrola, penalizando, indiscutivelmente, as mulheres, à 

semelhança do que se verifica noutros países europeus (Gavray, 2006, Cammelli, 2006). 

O montante salarial que os licenciados auferem no último emprego depende da 

classificação final, do sexo e, por último, do tipo de vínculo contratual (Quadro nº43).  Em ambas 

as amostras são os licenciados que celebraram com a entidade patronal um contrato sem termo, 

aqueles que estão mais representados nos escalões de rendimento mais elevados. A sua 

inscrição nos mercados internos das empresas traz consigo, não apenas a estabilidade de 

emprego, mas também uma melhoria na remuneração do trabalho que, aliás, se acentua entre 

os que concluíram a licenciatura entre 1999 e 2003. No extremo oposto, estão as duas novas 

formas de sub-emprego - os estágios e as bolsas. É entre os bolseiros e os estagiários que se 

registam as percentagens mais elevadas de licenciados cujos salários são inferiores a 1000 

euros mensais. Os contratados a termo e os trabalhadores independentes ocupam uma posição 

intermédia, entre os trabalhadores que ingressaram no mercado interno e aqueles que não 

mantêm com a entidade que os “emprega” qualquer tipo de vínculo contratual. Depois dos 

contratados sem termo são eles que apresentam as percentagens mais elevadas, nos dois 

escalões de rendimento que ocupam as posições de topo na hierarquia salarial. Assim, os dados 

de que dispomos parecem indiciar que estas duas formas atípicas de emprego não têm um 

efeito tão negativo sobre os rendimentos de trabalho, como eventualmente poderíamos esperar. 

Quadro nº43 
 Nível de remuneração no último emprego por tipo de vínculo e período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003 

 
Menos de  
500 Eur 

Entre 501- 
1000 Eur 

Entre 1001 e 
1500 Eur 

 
Mais de  
1501 Eur 

Menos de  
500 Eur 

Entre 501- 
1000 Eur 

Entre 1001 e 
1500 Eur 

 
Mais de  
1501 Eur 

CCT 78,0 17,8 3,0 1,2 10,6 55,9 26,1 7,3 

CST 63,3 26,3 7,7 2,7 7,7 44,4 33,5 14,2 

Trabalhador 
Independente 

62,1 17,9 5,1 3,8 21,1 50,5 19,6 8,9 

Bolsa 73,3 26,7 0,0 0,0 3,2 87,1 6,2 3,5 

Estágio 20,0 75,0 5,0 0,0 8,2 68,2 11,8 0,0 

 

 

 Está empiricamente demonstrado que a experiência profissional, medida através da 

antiguidade no mercado de trabalho, é um elemento fundamental para que os jovens possam 

aceder à estabilidade de emprego (Nicole Drancourt e Roulleau-Berger, 2001, Nicole-

Drancourt, 1991, 1992, Pottier, 1992, Schomann, 1995, Lochet, 1997, Grelet, 1997, Giret, 
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2000), e os licenciados da UL não são excepção (Quadro nº44). Do primeiro para o último 

emprego, a estabilidade aumentou entre os diplomados das duas amostras. 

Quadro nº44 
Vínculo no 1º e último empregos segundo o período de conclusão da licenciatura (%) 

1994-1998 1999-2003  

1º emprego Último emprego 1º emprego Último emprego 

Contrato com termo  49,6 61,7 45,6 45,6 

“Recibos verdes” 30,7 7,0 30,4 20,8 

Contrato sem termo 10,0 29,7 11,7 24,9 

Estágio 3,7 0,4 8,7 2,2 

Bolsa 2,5 1,2 3,6 6,4 

 

 Contudo, apesar deste aumento, a inscrição no núcleo duro da relação salarial 

fordista é um privilégio que só está ao alcance de cerca de um quarto dos licenciados, em 

ambos os períodos. Aliás, esta é uma inserção que se afigura mais difícil para os diplomados 

que terminaram a formação entre 1999 e 2003. Com efeito, a retoma económica que se 

verifica nos primeiros anos deste quinquénio não se traduziu numa maior estabilidade de 

emprego para estes licenciados, à semelhança do que Martinelli e Vergnies (1999) 

detectaram em França, nos finais dos anos noventa. Mas se uma conjuntura económica 

favorável parece ter um reduzido impacto sobre a estabilidade de emprego dos diplomados, 

já o aumento do desemprego provoca efeitos contraditórios nas relações contratuais que os 

licenciados entre 1994 e 1998 estabeleceram, no último emprego. A maior percentagem  

daqueles que celebraram um contrato sem termo com a entidade patronal foi acompanhada 

pela diminuição dos que exerciam a actividade profissional, em regime de prestação de 

serviços e por um acréscimo dos contratados a termo. O comportamento atípico desta 

amostra revela os efeitos contraditórios da conjuntura económica sobre os percursos de 

inserção. Se, por um lado, não inviabilizou o acesso a empregos estáveis, a alguns 

diplomados, por outro, conduziu à generalização dos vínculos precários, precisamente junto 

daqueles que já eram detentores de uma experiência de trabalho. Estranha é, sem dúvida, a 

situação dos que na primo inserção exerciam a sua actividade profissional como 

trabalhadores independentes, e só o recurso a uma análise de fluxos38 nos permite 

esclarecer o seu comportamento (Figura nº1).   

 

                                                

38 A análise de fluxos é, actualmente, uma metodologia a que os economistas recorrem para analisar as transições da população 
activa entre estados de actividade. Ela surge como a metodologia mais adequada para dar conta da complexidade crescente das 
trajectórias profissionais e para dar suporte empírico a um novo conceito de mercado de trabalho, desenvolvido por Schmid 
(1998, 2005): o mercado de trabalho transicional (transitional labour market). No nosso acaso, socorremo-nos da análise de 
fluxos não para estudar a transição entre vários estados de actividade, mas para analisar a transição entre as várias formas de 
relação de trabalho. 
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Figura nº1 
Mapa de transições entre situações contratuais dos licenciados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com efeito, os licenciados entre 1994 e 1998 que assumiram, no primeiro emprego, 

o estatuto de trabalhadores independentes, transitaram massivamente, durante o seu 

percurso de inserção, para a condição de trabalhadores por conta de outrém. Esta transição 

correspondeu, para uns, à sua inserção no núcleo duro da relação salarial, por via do 

estabelecimento de um contrato sem termo e, para outros, à manutenção da precariedade de 

emprego, agora sancionada por um contrato com termo. Este movimento em que 

participaram três quartos dos trabalhadores independentes não é de fácil explicação, a não 

ser que nos recordemos que, no início do seu mandato, o governo socialista eleito em 1995, 
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tomou a decisão de integrar nos quadros dos organismos públicos, os trabalhadores que se 

encontravam em regime de prestação de serviços. Esta medida política de carácter 

conjuntural poderá, então, ser a razão que procuramos para compreender a amplitude de 

que se revestiu este movimento generalizado de transição de trabalhador por conta própria 

para a condição de assalariado. Mas ela vem também dar legitimidade a todos quantos 

defendem que a maioria dos trabalhadores independentes são, na prática, trabalhadores 

assalariados.  

Todavia, se esta transição pode ser explicada por uma medida de natureza política, 

aquela que está na origem da passagem de um vínculo de trabalho estável para outro, 

marcado pela precariedade, encontra no campo económico a sua razão de ser. A conjuntura 

económica de recessão, a falência das empresas e os despedimentos39 contribuíram para a 

desestabilização dos empregos estáveis, a que Castel (1999) se refere, e para que cerca de 

um quarto dos licenciados, entre 1994 e 1998, tenha transitado de um emprego tido, à 

partida, como seguro40, para um outro marcado pela instabilidade contratual, situação que 

não se verifica nos diplomados que se formaram no período seguinte. 

Porém, apesar desta transição atípica em que estiveram envolvidos os licenciados se 

graduaram entre 1994 e 1998, é neles que encontramos a percentagem mais elevada dos que 

foram protagonistas de um percurso tradicional de acesso ao núcleo duro da relação salarial: 

passagem de um contrato a termo certo para um outro sem termo. Ora, se os empregos com 

contrato a termo correspondem, para estes diplomados, aos empregos-ponte a que se refere 

Doeringer (1995), já as bolsas e os estágios se aproximam do que Nicole-Drancourt e Roulleau-

Berger (1999) apelidam de espaços de empregos específicos, onde predominam as formas 

atípicas de emprego e se incluem, acrescentamos nós, estas novas formas de empregos quase-

assalaridos. Com efeito, as bolsas e os estágios, ao mesmo tempo que conferem aos licenciados 

um estatuto híbrido - exercem uma actividade, recebem uma remuneração, mas não são 

considerados trabalhadores nem têm direito a benefícios sociais - constituem-se, também, em 

espaços de socialização e aquisição de experiência profissionais. E, ao assumirem esta função, 

eles transformam-se em trampolins para o assalariamento, conduzindo, nuns casos, a empregos 

precários e, noutros, ao estabelecimento de contratos de trabalho sem termo. Seja como for, 

                                                

39 Entre os licenciados da primeira amostra, as razões que evocam para a mudança do primeiro e do segundo empregos são 
principalmente o despedimento e a falência da empresa (Alves 2000b: 112). 
40 Grelet e Mansuy (2004: 91) chamam a atenção para o facto de um contrato sem termo não ser actualmente sinónimo de 
segurança e para o facto de, por vezes, estes contratos não impedirem despedimentos ao fim de seis meses. Na mesma linha de 
argumentação, Lollivier (2000: 50) afirma que a duração de um contrato sem termo é, por vezes, menor do que a dos empregos 
temporários. 
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quer os estágios quer as bolsas não são mais do que formas de mobilização da mão-de-obra 

juvenil que, parafraseando Rose (1996, 1998), estão ao serviço do movimento de precarização 

das relações contratuais e da banalização dos estatutos atípicos.  

 A análise dos vínculos contratuais no último emprego, tendo em conta a antiguidade 

no mercado de trabalho, não deixa qualquer margem para dúvida quanto a este movimento 

(Quadro nº45). Nos diplomados da UL, a precariedade é a regra, a estabilidade a excepção. 

E, se dúvidas houvesse relativamente à implantação das estratégias de flexibilização na 

sociedade portuguesa, a sua situação contratual, nos últimos dez anos, está aí para as 

dissipar. Na verdade, se a experiência profissional é um elemento fundamental para aceder 

aos empregos estáveis, como defendem Nicole Drancourt e Roulleau-Berger (2001), e vários 

estudos empíricos têm demonstrado (Nicole-Drancourt, 1991, 1992, Pottier, 1992, 

Schomann, 1995, Lochet, 1997, Grelet, 1997, Giret, 2000), a sua influência positiva sobre a 

estabilidade de emprego parece estar a ceder sob o efeito da desregulação das relações 

contratuais. É certo que à medida que aumenta a antiguidade no mercado de trabalho41, 

aumenta também, ainda que de uma forma irregular, a percentagem de licenciados que 

acedem a empregos onde celebram um contrato de trabalho sem termo, no entanto a 

precarização é um fenómeno largamente difundido entre os diplomados da UL.  

Quadro nº45 
Vínculo contratual no último emprego por período de conclusão  
da licenciatura segundo a antiguidade no mercado de trabalho (%) 

 1994-1998 1999-2003 

 CCT CST Trab Ind Bolsa  Estágio CCT CST Trab Ind Bolsa  Estágio 

1 ano  60,8 26,5 12,3 0,0 0,5 41,3 23,8 21,3 5,1 8,5 

2 anos  69,4 29,0 1,6 0,0 0,0 44,3 20,5 25,2 2,1 7,8 

3 anos  65,0 31,0 3,6 0,4 0,0 46,0 25,1 21,8 1,9 5,2 

4 anos  60,8 29,4 7,1 1,2 1,6 44,0 28,3 18,6 1,5 7,7 

5 anos  44,3 32,9 16,2 0,6 6,0 57,8 29,4 11,7 0,6 0,6 

 

A precariedade de emprego que afecta estes diplomados não só se diversificou, por 

via do aumento daqueles que, tendo terminado a licenciatura entre 1999-2003, assumiram o 

estatuto de bolseiros e de estagiários, como se intensificou, não dando mostras de ceder 

com o passar do tempo. Com excepção dos contratados a termo, na primeira amostra, e dos 

trabalhadores independentes e bolseiros, na segunda, que diminuem de uma forma regular à 

medida que aumenta a antiguidade no mercado de trabalho, em mais nenhuma outra 

situação é possível encontrar este tipo de relação linear. Mas de todos os dados disponíveis, 

                                                

41 Como referimos no Capítulo II, a antiguidade no mercado de trabalho é um indicador utilizado para medir a experiência 
profissional. 
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os que melhor retratam a precariedade de emprego dos licenciados da UL são as 

percentagens daqueles que celebraram um contrato sem termo. Ao fim de três anos, 31% 

dos diplomados entre 1994 e 1998 e 25,1% dos que terminaram a formação no período 

seguinte, tinham um vínculo contratual sem termo; ao fim de cinco anos, passaram a ser, 

respectivamente, 32,9% e 29,4%. Ora, não só a percentagem de contratados sem termo 

diminuiu no período mais recente, como estes valores se situam muito aquém dos que 

encontramos noutros países europeus. Em França, os dados relativos aos diplomados do 

ensino superior das Gerações 1998 (Couppié et alli, 2006) e 2001 (Marchal et alli, 2004) 

mostram que, ao fim de três anos cerca de 70% acedeu a um emprego com duração 

indeterminada e, ao fim de cinco, a percentagem daqueles que tinham celebrado um contrato 

sem termo era de 80%; em Itália, 74% dos licenciados tinha obtido um emprego permanente, 

ao fim de cinco anos (Cammelli, 2006). Aliás, mesmo em Portugal, os dados do ODES 

(2002) mostram que ao fim de cinco anos, 75% dos licenciados que concluíram a formação 

no ano lectivo 1994-95 tinha celebrado um contrato sem termo. Uma vez mais, a esta 

discrepância de valores não será, certamente, estranha a oferta formativa da Universidade 

Lisboa, as saídas profissionais que proporciona e os mercados de trabalho a que se dirigem. 

Assim, a incidência da precariedade nestes diplomados poderá ser explicada pela situação 

laboral dos professores e de todos quantos obtêm emprego no sector público para quem a 

estabilidade, quando chega, ocorre numa fase cada vez mais avançada do ciclo de vida 

profissional. Independentemente desta ou de outras razões explicativas, a precariedade de 

emprego é, sem dúvida, o aspecto mais marcante dos percursos de inserção dos diplomados 

da UL. 

 

 Percursos-tipo de inserção 
 

A abordagem tipológica permite, como defende Schnapper (1999), sintetizar, de uma 

forma coerente, dados que se caracterizam por uma elevada complexidade. No caso 

concreto dos estudos de inserção, o recurso a esta abordagem possibilita, como argumenta 

Béduwé (2001) dividir uma amostra, em função dos seus modos de acesso a um estado 

final, temporalmente situado. Este estado final corresponde à situação em que os jovens em 

processo de inserção se encontram, no fim de um determinado período de tempo. Vimos, no 

Capítulo II, que este período de tempo tem vindo a ser alargado em virtude das 

transformações no mercado de trabalho. A flexibilização das relações contratuais, com a 
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consequente difusão das formas precárias de emprego, as recessões económicas cada vez 

mais frequentes e a contracção dos mercados internos das empresas têm contribuído para 

que a obtenção de um emprego estável42, sinónimo de fim do processo de inserção 

profissional, se tenha dilatado no tempo. Hoje, os jovens, qualquer que seja o seu nível de 

qualificação académica, necessitam de mais tempo para atingir a estabilidade de emprego.  

De um modo geral, as tipologias de inserção utilizam como principal critério o 

estatuto jurídico dos empregos a que a população juvenil acede e permitem identificar os 

diferentes caminhos, percorridos no mercado de trabalho. A sua construção, nomeadamente 

pelos autores francófonos, toma por referência as análises teóricas da inserção 

desenvolvidas por Vincens (1981, 1997) e Vernières (1997). Esta opção permite 

compreender o processo de inserção profissional como a descrição da passagem de um 

estado inicial a um estado final, como preconiza Vincens (1997), quer este estado final 

corresponda a um emprego com um vínculo contratual estável ou a uma situação 

estabilizada no mercado de trabalho, como propõe Vernières (1997).   

Foi precisamente com o objectivo de identificar os percursos tipo de inserção dos 

licenciados da UL que, num primeiro momento, submetemos os dados do questionário 

aplicado aos que terminaram a sua formação, entre 1994-1998, a uma análise factorial de 

correspondências múltiplas43. Todavia, a reduzida capacidade heurística da tipologia obtida 

levou-nos a abandoná-la44 e a optar por uma solução de compromisso entre uma abordagem 

estritamente indutiva e uma outra de matriz dedutiva. O comportamento das variáveis 

relativas ao emprego permitiu-nos identificar as grandes tendências na forma como os 

licenciados circulam no mercado de trabalho; os estudos que visam a construção de 

tipologias de inserção profissional forneceram-nos o suporte teórico em que nos baseámos 

para construir uma nova tipologia.  

De Dubar (1991) e de Pottier (1992), retivemos as trajectórias que correspondem a 

processos de inserção onde o desemprego é a situação dominante. Grelet (1997: 46) e Giret 

(2000: 191: 198) foram, todavia, a nossa principal fonte de inspiração. As tipologias, por eles 

criadas, embora utilizem denominações diferentes, reportam-se aos mesmo tipos de 

                                                

42 Ainda que estejamos conscientes de que, como vimos anteriormente, um contrato sem termo deixou de ser garantia de 
segurança e de estabilidade de emprego, optámos por manter o atributo estável e por lhe atribuir um significado concreto. Assim, 
o qualificativo estável é, neste capítulo, sinónimo de contrato sem termo. 
43 Este tipo de análise permite construir grupos com base em variáveis activas – todas as que se reportavam ao emprego – e 
ilustrativas – todas as que se referiam aos atributos sócio-gráficos dos inquiridos (Cf. Anexos 2 – Análise de Correspondências 
Múltiplas. 
44 Apesar de termos abandonado a tipologia obtida através da análise de correspondências múltiplas, foi com base nesses perfis 
tipo que foram seleccionados os licenciados que terminaram a formação entre 1994 e 1998 e que entrevistámos. 
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trajectórias de inserção profissional. Ambas contemplam: os percursos de acesso directo e 

rápido a um emprego com contrato de trabalho a tempo indeterminado, os que conduzem à 

obtenção de um emprego estável, depois da passagem por vários empregos precários, os 

que se caracterizam pela sucessão de empregos precários, mas onde o desemprego é 

pontual e, por último, aqueles outros marcados por empregos atípicos e um desemprego 

recorrente. A tipologia que indutivamente construímos é, na sua quase totalidade, devedora 

destas propostas e contempla cinco percursos tipo de inserção profissional distintos: o 

percurso de inserção rápida num emprego estável, o de inserção diferida num emprego 

estável, o de estabilidade na precariedade, o de inserção precária e o de exclusão.  

O percurso de inserção rápida num emprego estável corresponde a trajectórias que 

se caracterizam pela celebração de contrato de trabalho sem termo, no primeiro emprego 

após a conclusão da licenciatura. Os diplomados que se inserem neste percurso acederam 

directamente a um emprego estável. A passagem da condição de estudante à de trabalhador 

efectivo ocorreu de uma forma linear e traduziu-se na sua inscrição no núcleo duro da 

relação salarial fordista.  

O percurso de inserção diferida num emprego estável integra as situações em que o 

estado final do processo de inserção coincide, também, com a obtenção de um emprego 

estável. A diferença relativamente ao percurso de inserção rápida reside no facto de que a 

celebração de um contrato sem termo é antecedida por um período probatório, durante o 

qual os licenciados circulam entre empregos precários e quase-empregos. Estes 

correspondem aos empregos ponte de que Doeringer (1995) nos fala. Eles são espaços 

onde os licenciados adquirem a experiência profissional que lhes permite melhorar a sua 

posição na fila de espera e ser bem sucedidos quando se candidatam a ingressar nos 

mercados internos das empresas.  

O percurso de estabilidade na precariedade é aquele em que a estabilidade de 

emprego é substituída por uma posição estável no mercado de trabalho. Os diplomados que 

partilham este percurso circulam entre formas atípicas de emprego sem que consigam 

aceder a um que lhes assegure um vínculo contratual estável, ainda que, por vezes, 

permaneçam durante anos na mesma instituição. As trajectórias destes licenciados 

apresentam, contudo, uma particularidade: a precariedade contratual em que vivem não é 

acompanhada por situações de privação de emprego. O desemprego é uma vivência que 

lhes é estranha ou que, quando ocorre, não passa de um acontecimento biográfico pontual. 
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Por isso, os seus percursos pautam-se pela estabilidade da condição de activo empregado, 

num contexto de precariedade contratual recorrente. 

O percurso de inserção precária é aquele onde a precariedade e o desemprego 

imperam. À alternância entre empregos precários, bolsas e estágios junta-se, agora, o 

desemprego de mobilidade que deixa de ser um acontecimento biográfico pontual para se 

constituir num elemento estruturante destes percursos. Os diplomados que neles se 

inscrevem, circulam pelo mercado de trabalho, numa alternância permanente entre as 

condições de activo empregado, de bolseiro ou estagiário e de activo desempregado. Este é 

um percurso que se pauta por uma itinerância forçada no mercado de trabalho. 

O percurso de exclusão corresponde a uma situação continuada de não emprego. 

Os protagonistas deste percurso, desde que se licenciaram, nunca exerceram uma 

actividade remunerada. Eles permanecem na fila de espera de acesso ao primeiro emprego, 

ainda que, provavelmente, não contem para as estatísticas do desemprego registado. Eles 

engrossam aquele contingente de desempregados, misteriosamente desaparecido nas teias 

das estatísticas oficiais, a que Pais (2001) se refere. Eles são os desempregados à procura 

do primeiro emprego, que vivem um desemprego de inserção de longa duração. 

A distribuição dos licenciados da UL pelos cinco tipos de percursos de inserção 

mostra que a maioria é protagonista de percursos onde a precariedade de emprego domina 

(Quadro nº46). Com efeito, em ambos os períodos, mais de metade dos diplomados 

distribuiu-se por dois percursos tipo: o da estabilidade na precariedade e o da inserção 

precária. Ora, se a estes acrescentarmos os que estão envolvidos em percursos de 

exclusão, verificamos que menos de um quarto dos licenciados da UL acedeu a um emprego 

estável quer imediatamente a seguir à conclusão da formação universitária quer após a 

passagem por um período de socialização e aquisição de experiência profissionais no 

mercado de trabalho. 
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Quadro nº46  
Percursos de inserção por período de conclusão da licenciatura (%) 

 1994/98 1999/2003 

Percurso de inserção rápida num emprego estável 8,9 12,0 

Percurso de inserção diferida num emprego estável 14,7 11,7 

Percurso de estabilidade na precariedade 32,2 51,3 

Percurso de inserção precária 26,0 16,8 

Percurso de exclusão 18,1 8,2 

 

Apesar destas semelhanças, a comparação entre os que se licenciaram entre 1994 e 

1998 e os que terminaram a formação universitária no quinquénio seguinte, revela-nos 

algumas diferenças nos seus percursos de inserção. É verdade que, nos dois períodos, só 

três em cada dez acederam a um emprego estável, no entanto, é entre os licenciados mais 

recentes que a percentagem dos que, na primo inserção, alcançaram a estabilidade de 

emprego é maior; é verdade que a precariedade é a tónica, no entanto, a percentagem de 

licenciados envolvidos em percursos de inserção precária diminuiu dez pontos percentuais 

entre os que concluíram a formação académica no último quinquénio; é verdade que o 

desemprego de inserção de longa duração não é uma situação à qual os licenciados da UL 

estejam totalmente imunes, no entanto, a percentagem daqueles que foram protagonistas de 

percursos de exclusão foi menos de metade da registada entre os que se licenciaram no 

período compreendido entre 1994 e 1998. A que se deverão, então, estas diferenças? Uma 

vez mais, a nossa hipótese explicativa é de que elas estejam relacionadas com o 

comportamento da economia e, em particular com a evolução do desemprego juvenil 

(Quadro nº47).  

Quadro nº47 
Percursos de inserção e taxas de desemprego juvenil  

por ano de conclusão da licenciatura (%) 
 Ins 

Rápida 
Ins  

Diferida 
Estab 
na prec 

Ins 
Precária 

Exclusão Taxa de 
desemprego 

1994 7,1 6,1 31,2 36,8 27,7 14,7 

1995  7,3 15,0 33,1 43,8 11,8 16,2 

1996 9,1 17,3 22,8 32,7 18,1 16,7 

1997 9,2 21,3 21,7 22,7 14,0 14,8 

1998 15,9 18,1 21,0 17,9 18,1 16,4 

1999 15,1 8,5 38,2 19,3 18,9 8,8 

2000 10,0 7,9 50,9 20,8 10,3 8,6 

2001 13,5 11,6 52,7 17,4 4,8 9,4 

2002 12,5 14,2 58,5 11,8 3,1 10,6 

2003 8,8 21,1 55,7 9,6 4,8 14,5 

 

 



 

284 

A melhoria da conjuntura económica que se registou no último quinquénio, e a 

diminuição das taxas de desemprego juvenil parece ter tido efeitos positivos sobre a inserção 

profissional dos licenciados da UL. Não só a percentagem dos que no primeiro emprego 

celebraram com a entidade patronal um contrato de trabalho sem termo registou um ligeiro 

aumento, mas também a daqueles que se viram privados do acesso ao primeiro emprego 

diminuiu substancialmente. No entanto, a diminuição das taxas de desemprego juvenil 

parece ter efeitos contraditórios sobre os percursos de inserção: se, por um lado, faz diminuir 

a incidência dos percursos onde o desemprego tem presença assegurada, como é o caso 

dos percursos de inserção precária e de exclusão, por outro lado, transforma a estabilidade 

na precariedade em norma. Assim, entre os licenciados que terminaram a formação 

universitária entre 2000 e 2003, os vínculos precários estáveis assumem-se, utilizando as 

palavras de Auer (2006)45, nas novas relações contratuais padrão.  

A atribuição do qualificativo estável aos empregos precários, por Auer (2006), segue 

de perto a definição de posição estabilizada no mercado de trabalho, proposta por Vernières, 

mas não se esgota nela. A estabilidade na precariedade não é apenas o resultado da 

recorrência de empregos precários. Ela está, também, associada à permanência numa 

mesma organização. A constatação de que, apesar dos vínculos precários, alguns 

trabalhadores permanecem por longos períodos de tempo no mesmo emprego, conduz Auer 

(2006: 44) a falar em empregos temporários de longa duração46. No nosso caso, não 

dispomos de dados que nos permitam identificar este tipo de empregos. No entanto, a 

elevada percentagem de licenciados da segunda amostra que, tendo tido apenas um 

emprego, é protagonista de percursos de estabilidade na precariedade47 é um indicador que 

nos leva a admitir a hipótese de podermos estar a assistir à difusão de empregos precários 

de longa duração, junto destes diplomados. 

De um modo geral, considera-se que o processo de inserção profissional está 

terminado quando os indivíduos acedem a um emprego estável, sinónimo de celebração de 

um contrato sem termo ou quando obtêm uma posição estabilizada no mercado de trabalho, 

como nos propõe Vernières (1997). Tomando por referência estes dois indicadores, que no 

nosso caso, correspondem aos percursos de inserção rápida ou de inserção diferida num 

                                                

45 Auer (2006: 42) refere-se à erosão da “relação salarial padrão”, definida como um emprego a tempo inteiro, sancionado por um 
vínculo contratual de longa duração e defende a emergência de novos empregos padrão: os empregos flexíveis onde a 
estabilidade de emprego é substituída pela estabilidade de trabalho. 
46 Para Auer (2006:44) empregos temporários de longa duração são empregos com uma duração média superior a cinco anos.  
47 Dos licenciados que concluíram a formação entre 1999 e 2003 e tiveram apenas um emprego, 57,3% participa neste tipo de 
percursos. Entre os licenciados do quinquénio anterior essa percentagem situava-se em 27,3%. 
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emprego estável e ao de estabilidade na precariedade, podemos concluir que 55,8% dos 

licenciados que terminaram a formação universitária, entre 1994 e 1998, e 85% dos que se 

graduaram, entre 1999 e 2003, tinham concluído o processo de inserção profissional 

(Quadro nº46).  

No entanto, estando nós conscientes das limitações inerentes a um processo de 

classificação que se baseia no recurso a categorias definidas a priori as quais são totalmente 

exteriores aos indivíduos que estão envolvidos nos percursos de inserção, socorremo-nos da 

proposta teórica de Vincens (1981). Defende o autor (Vincens, 1981: 68-69) que o processo 

de inserção profissional pode não terminar com o acesso ao emprego de reserva, isto é, o 

emprego que permite parar a procura. Para que o processo de inserção seja dado por 

concluído é necessário que se verifiquem três condições: que o emprego ocupado seja um 

emprego durável, no sentido em que os indivíduos não dispõem de informações que lhes 

permitam antever que terão de mudar num futuro mais ou menos próximo48; que seja um 

emprego que não pretendem, voluntariamente, abandonar e, por último, que deixem de 

utilizar parte do seu tempo na procura de um outro emprego ou no prosseguimento de 

estudos com o objectivo de mudarem de emprego ou de profissão. Ao propor estes três 

critérios para aferir do fim do processo de inserção, Vincens está a dar voz aos seus 

protagonistas e a ultrapassar as limitações de uma definição baseada em categorias 

jurídicas e administrativas, nas quais os indivíduos podem, eventualmente, não se rever49. 

Por isso, no questionário aplicado aos licenciados do último quinquénio, introduzimos uma 

pergunta destinada a identificar os seus projectos profissionais para os três anos seguintes50. 

As suas repostas foram agrupadas em torno de três projectos distintos: um projecto de 

permanência, quando esperam manter a situação em que se encontravam; um projecto de 

mudança na continuidade, quando anseiam por uma mudança sem mobilidade externa e um 

projecto de mudança na rotura, quando desejam uma mudança de emprego, de profissão ou 

mesmo de situação face ao trabalho.  

A mudança na rotura é o projecto que congrega um maior número de adeptos 

enquanto que os projectos de permanência são acalentados por menos de 20% dos 

licenciados que se graduaram no período entre 1999-2003 (Quadro nº48).  

                                                

48 Embora não o refira explicitamente esta definição de emprego durável remete para um emprego sancionado por contrato de 
trabalho a termo indeterminado. 
49 Como Vincens (1997) refere, e os estudos de Trottier et alli (1998) e de Trottier et alli (1999) também demonstram, o fim do 
processo de inserção profissional remete para diversos universos semânticos e para várias situações objectivas. 
50 Cf Anexo, Inquérito aos diplomados 1999-2003, pergunta 78. 
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Quadro nº48 
Percursos de inserção por tipo de projecto profissional (1999-2003) (%) 

 Permanência 

Mudança na 
continuidade Mudança na 

rotura 

Percurso de inserção rápida num emprego estável 19,5 44,2 36,4 

Percurso de inserção diferida num emprego estável 18,3 43,7 38,0 

Percurso de estabilidade na precariedade 17,3 36,4 46,3 

Percurso de inserção precária 10,8 26,2 63,0 

Total 19,7 36,0 44,3 

 

No entanto, o cruzamento dos tipos de projectos profissionais pelos percursos de 

inserção reserva-nos algumas surpresas. Entre os licenciados que obtiveram um emprego 

estável, independentemente do caminho percorrido para o alcançar, mais de metade 

concebe projectos que não envolvem nem a mudança de emprego nem de profissão. Mas o 

que dizer então dos 36,4%, que sendo protagonistas de percursos de inserção rápida num 

emprego estável, e dos 38%, que tendo estado envolvidos num percurso de acesso diferido, 

desejam uma mudança radical? A sua vontade de mudança será sinónimo de um processo 

de inserção não terminado ou do envolvimento numa carreira profissional? 

Se seguirmos à risca a proposta de Vincens, a resposta só pode ser que, mesmo 

tendo acedido a um emprego estável, este é apenas um emprego de reserva e os 

licenciados estão disponíveis para mudar de emprego, logo, não terão terminado o 

respectivo processo de inserção. Todavia, não nos parece ser este o caso, como 

demonstram as narrativas dos licenciados que partilham entre si a identidade de carreira. 

Como veremos no Capítulo VI, os licenciados que pertencem ao mundo das carreiras 

possuem todos um contrato sem termo e o seu desejo de mudança está ao serviço da 

construção de uma carreira profissional que se pretende em constante evolução nem que 

para isso seja necessário mudar de empresa ou de profissão. Por isso, o projecto mudança  

na rotura por que aspiram os licenciados com um emprego estável, não pode ser encarado 

como indicador de um processo de inserção não terminado. Ele corresponde, isso sim, a 

uma vontade de mobilidade profissional de quem já é membro de pleno direito da relação 

salarial fordista. 

Sendo assim, a adesão aos critérios definidos por Vincens exige, em nosso entender 

algumas cautelas e, em particular, uma clarificação entre o que poderá ser um projecto de 

mudança inscrito no quadro de um percurso de inserção não terminado e um outro ao 
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serviço do desenvolvimento de uma carreira profissional. Essa clarificação passa por tomar 

como referente o tipo de vínculo contratual de quem alimenta mudanças na rotura: se se 

trata de um licenciado que acedeu a um emprego estável, essa mudança inscreve-se no 

quadro de uma evolução na carreira profissional, pelo que não pode ser considerada como o 

indicador de um processo de inserção não terminado; se se trata de um outro que transita 

entre empregos temporários, então, esse desejo de mudança pode ser entendido como sinal 

de que a inserção profissional não está ainda concluída. Nesta perspectiva, defendemos que 

todos os licenciados que protagonizam percursos de inserção rápida ou de inserção diferida, 

independentemente do projecto profissional que acalentam, tinham terminado o seu percurso 

e podiam ser considerados profissionalmente inseridos.  

Situação diferente é a dos que estão envolvidos em percursos de estabilidade na 

precariedade e de inserção precária (Quadro nº48). Os 46,3% dos primeiros que alimentam 

um projecto de mudança radical alertam-nos para os perigos de considerarmos como 

inseridos todos os licenciados que vivem percursos de estabilidade na precariedade. Na 

verdade, o seu desejo de mudança tem aqui um significado diferente. Ele não está ao 

serviço de uma carreira que não possuem, mas sim da procura de uma outra situação 

profissional que, não temos muita dificuldade em admitir, lhes permita trocar a estabilidade 

de trabalho de que nos fala Auer (2006) pela estabilidade de emprego. Assim, para estes 

46,3% de licenciados que viviam um percurso de estabilidade na precariedade, o seu 

processo de inserção não foi ainda dado por concluído.  

Por último, todos os licenciados envolvidos em percursos de inserção precária 

encontram-se, ainda, em processo de inserção profissional não sendo, por isso, de estranhar 

que mais de metade alimente um projecto profissional que lhe permita alterar radicalmente a 

sua situação no mercado de trabalho. Os restantes 53,7% que alimentam projectos de 

permanência ou de mudança na continuidade, ou já se conformaram com a alternância entre 

empregos temporários e desemprego que marca o seu percurso ou desejam que a sua 

situação profissional se altere sem que seja necessária uma mudança de emprego ou de 

profissão.  

Em suma, contemplar na análise dos percursos de inserção a proposta de Vincens 

(1981) permite-nos não só dar voz aos seus principais protagonistas, reduzindo os efeitos de 

uma categorização imposta do exterior, mas também identificar os limites dessa mesma 

proposta, quando se trata, como o autor propõe, de considerar inacabados todos os 
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processos de inserção em que os indivíduos alimentem projectos de mudança de emprego 

ou de profissão. Mas ela contribui também para nos precaver quanto aos perigos de associar 

linearmente o fim do processo de inserção à obtenção de uma posição estável na 

precariedade. 

 

 

 


