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resumo 
 

 

A geração nem nem é um fenómeno relativamente novo que tem vindo a 
ganhar visibilidade, pois ajuda a identificar as vulnerabilidades dos jovens 
como o desemprego, abandono escolar e desmotivação, sendo uma situação 
que afeta negativamente as perspetivas de futuro do indivíduo a nível 
económico, social e profissional. Neste sentido, e dada a sua crescente 
importância a nível mundial, esta dissertação de mestrado tem como principais 
objetivos, clarificar os principais causadores do fenómeno da geração nem 
nem e descrever as características destes jovens no município de Aveiro. 
Nessa ótica e recorrendo a uma abordagem qualitativa, foi realizado um 
inquérito por questionário online a 105 jovens com idades compreendidas 
entre os 18 e os 34 anos que residissem no município de Aveiro através de 
uma amostragem não probabilística intencional. Os inquiridos demonstraram 
que na sua grande maioria são solteiros, do sexo feminino, detém experiência 
profissional e procuram ativamente trabalho. Assim, os resultados obtidos 
foram semelhantes aos verificados anteriormente em outros países. Porém, o 
conhecimento dos promotores do fenómeno e as características dos jovens 
são mais valias para a formulação de políticas que auxiliem na redução ou 
resolução do problema. Estas políticas devem enfocar-se no aumento do nível 
de escolaridade dos jovens e ações que previnam a desmotivação e abandono 
escolar. 
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abstract 

 
The NEET generation is a relatively new phenomenon that has been gaining 
visibility, as it helps to identify the vulnerabilities of young people such as 
unemployment, school dropout, and demotivation, being a situation that 
negatively affects the individual's future prospects at an economic, social, and 
professional level. In this sense, and given its growing importance worldwide, 
this master's dissertation has as main objectives to clarify the main causes of 
the phenomenon of the NEET generation and to describe the characteristics of 
these young people in the municipality of Aveiro. In this perspective and using 
a qualitative approach, an online questionnaire survey was carried out to 105 
young people aged between 18 and 34 years old living in the municipality of 
Aveiro through an intentional non-probabilistic sampling. The respondents 
showed that most of them are single, female, have work experience and are 
actively looking for work. Thus, the results obtained were similar to those 
previously verified in other countries. However, the knowledge of the promoters 
of the phenomenon and the characteristics of the young people are added 
value for the formulation of policies that help reduce or solve the problem. 
These policies should focus on increasing the level of schooling of young 
people and actions that prevent demotivation and school dropout. 
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Introdução  

 

A geração nem nem, NEET (Not in Education, Employment, or Training), refere-se a jovens 

entre os 15 e os 29 anos (podendo também abranger o grupo etário entre os 20 e os 34 anos), que não 

se encontram a trabalhar, a estudar ou em formação, sendo esta uma situação que pode atingir jovens 

licenciados e não licenciados (OCDE, 2018). A geração nem nem pode ser dividida entre os NEET 

que estão desempregados e andam à procura de emprego, e os NEET inativos, que não procuram 

trabalho (OCDE, 2016).   

A escolha do tema prendeu-se com o facto de ser considerado um dos grandes problemas 

sociais dos tempos modernos, na medida em que é um fenómeno que afeta os jovens, uma das 

gerações mais qualificadas atualmente, sendo esta uma das principais motivações pessoais para a 

escolha do tema, no sentido em que me insiro na faixa etária dos jovens e poderei fazer parte desse 

grupo no futuro. Adicionalmente e tendo em consideração o mestrado de Administração e Gestão 

Pública, creio que a dissertação será um contributo para o aprofundamento de conhecimentos na área 

do desemprego jovem e geração nem nem, sendo um tema pouco discutido a nível nacional. 

Para além disso, verificou-se um aumento do número de desempregados durante o contexto 

de pandemia, registando-se uma taxa de desemprego de 7,8% no último trimestre de 2020 (no ano 

de 2019, o valor era de 6,5%). Se considerarmos os mesmos dados do 3º trimestre de 2020 

relativamente às faixas etárias dos jovens, os valores são de 26,4% dos 15 aos 24 anos, e 10,4% dos 

24 aos 34 anos (no ano de 2019, os valores eram de 18,3% e 7% respetivamente), o que poderá ter 

tido consequências negativas no número de jovens na geração nem nem (INE, 2020).  

Este fenómeno da geração nem nem tem vindo a ter uma crescente visibilidade nos media e 

organizações internacionais na última década, pois ajuda na compreensão das vulnerabilidades dos 

jovens, salientando fatores como o desemprego jovem, abandono escolar e desmotivação 

relativamente ao mercado de trabalho (Organização Internacional do Trabalho, 2015). Atualmente, 

está incorporado nos objetivos do desenvolvimento sustentável: “Promover o crescimento 

económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos “, com 

o intuito de haver uma redução significativa da proporção de NEETs no ano de 2020.  (Organização 

Internacional do Trabalho, 2015).  

Este problema tornou-se mais relevante em vários países a nível mundial, principalmente no 

decorrer da crise económica de 2007/2008, tornando-se uma prioridade para os governos dos países 

da OCDE (OCDE, 2016). O maior impacto durante a crise, deveu-se ao facto de os jovens se 

encontrarem a trabalhar em contratos precários e temporários, colocando-os em situação de 

desemprego. Em Portugal e durante este período, cerca de 1/3 a ¼ dos empregos realizados por 



5 
 

jovens foram extintos.  O país apresentou a maior percentagem de NEETS dos 15 aos 34 anos em 

2013, sendo esta de 17,1%, passando para 9,5% no ano de 2019. A média europeia - 28 no ano de 

2013 era de 17,2 diminuindo ano de 2019 para a percentagem de 13,6%, salientando que em Itália a 

percentagem era de 23,8% referente ao ano de 2019 (OCDE, 2016; INE, 2020; Eurostat, 2020).  

Segundo dados da OCDE, cerca de 40 milhões de jovens no ano de 2015 (dos 15 aos 29 

anos) encontravam-se sem trabalhar ou estudar, sendo de realçar que 28 milhões desses jovens se 

encontravam inativos, ou seja, sem procurar emprego. Nos anos seguintes após a crise, apesar de se 

ter observado uma recuperação, esta não é considerada significativa, na medida em que grande parte 

dos jovens não conseguiu reaver os seus empregos (OCDE, 2016). Tendo em conta o número de 

pessoas inseridas neste contexto, origina-se um grande custo para estes países, pois o talento e skills 

de diversos jovens não estão a ser utilizados. (OCDE, 2016).  

Neste sentido, os estudos e investigações mais recentes têm sido realizados especialmente 

países europeus e asiáticos, principalmente nas áreas da psicologia, procurando compreender de que 

forma os jovens poderão ser afetados psicologicamente por se encontrarem nesta situação; na área 

das políticas públicas, no sentido de implementar políticas a fim de reduzir o número de jovens neste 

contexto e analisar se as políticas em vigor estão a ter os efeitos desejados,  e na economia, de modo 

a perceber as consequências sociais e económicas que este problema poderá trazer para os Governos. 

De modo geral, considero essencial expor este problema, pois é uma situação que afeta um 

número considerável de jovens a nível mundial, podendo condicionar as suas oportunidades de 

trabalho, abalar o seu interesse/motivação pelo emprego e formação profissional, comprometer a sua 

saúde mental e apresentar riscos de pobreza e exclusão social. No que toca aos Governos, existe um 

custo de oportunidade, no sentido de não se aproveitar skills e novos talentos, sendo desta forma, 

uma prioridade encontrar uma solução para este problema. É ainda de relevar que, dado o contexto 

da pandemia do Covid 19, o número de jovens nesta situação poderá ter aumentado, dado o acréscimo 

de desemprego que se registou durante este período. 

Desta forma, o presente estudo pretende conhecer os impulsionadores do fenómeno da 

geração nem nem, isto é, os seus causadores e compreender principais características dos jovens que 

se encontram nesta situação, pois ajuda na tentativa de solucionar esta problemática. É ainda 

relevante a realização deste estudo porque o número de publicações sobre esta temática em Portugal 

é reduzida, o que auxiliará a ter um panorama geral do fenómeno em Portugal. 

Após a análise do fenómeno com recurso a outras investigações já realizadas e dados 

estatísticos a nível nacional e dos países da OCDE, pretendo analisar as principais características dos 

jovens nem nem no município de Aveiro através de uma abordagem quantitativa com recurso a um 
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inquérito por questionário online, a fim de verificar se os resultados obtidos são coincidentes com 

estudos anteriores. A escolha do município de Aveiro deveu-se ao facto de ser um concelho 

representativo, situado no litoral, que dispõe de uma dimensão e população considerável, e que não 

apresenta estudos acerca deste problema. No que se refere à população jovem no município de Aveiro 

e segundo o  Instituto Nacional de Estatística, há cerca de 11 jovens por cada 100 habitantes segundo 

os censos de 2011, sendo que em julho do ano de 2021, o número de pessoas desempregadas até aos 

34 anos registadas no Instituto do Emprego e Formação Profissional era de 599 pessoas, o que poderá 

originar conclusões significativas sobre o tema em questão (Instituto Nacional de Estatística, 2011; 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, 2021). Deste modo, creio que estudar a situação de 

Aveiro no que se refere à geração nem nem, poderia levar a conclusões relevantes, auxiliando na 

resolução do problema através de políticas públicas e conduzindo à integração destes jovens no 

mercado de trabalho ou na educação/formação profissional. Assim, este estudo apresenta-se como 

uma mais-valia para o município de Aveiro. 

Deste modo, a dissertação tem como finalidade responder à seguinte questão de investigação: 

Que fatores promovem a formação do fenómeno da geração “nem nem” no 

concelho de Aveiro?  

Relativamente aos objetivos, pretende:  

• Explanar o conceito e as diferentes interpretações de NEET; 

 

• Explorar os motivos e os fatores que contribuem para a situação de jovens que não 

trabalhem e não estudem; 

 

• Verificar os jovens que são mais afetados consoante variáveis como a escolaridade, 

situação socioeconómica e sexo a nível nacional, europeu e países da OCDE; 

 

• Conhecer as principais características sociodemográficas dos nem nem no município 

de Aveiro. 

Relativamente à estrutura da dissertação, encontra-se dividida em seis capítulos. O 

primeiro capítulo intitula-se “A Origem, a Taxa de NEETs e as Interpretações do conceito”, tendo 

como objetivo fazer uma contextualização da origem do termo, as suas vantagens e desvantagens e 

exibir as diversas interpretações existentes. O segundo capítulo corresponde aos “Fatores que 

contribuem para a promoção da geração nem nem”, onde se explicam os principais causadores desta 

problemática. O terceiro capítulo denomina-se “As consequências sociais e económicas do 
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fenómeno” e explicita os impactos a nível social, económico e de saúde que este problema poderá 

trazer para o jovem, Governo e sociedade. O quarto capítulo “Caracterização da Geração Nem Nem” 

apresenta essencialmente a situação dos nem nem a nível internacional e nacional com recurso a 

dados estatísticos. O quinto capítulo designado “Estudo Empírico: O caso do município de Aveiro” 

expõe o caso de estudo dos nem nem nesse município, apresentando resultados quanto às 

características sociodemográficas destes jovens. Por fim, o sexto capítulo “Discussão de Resultados 

e Conclusão” tem como intuito a comparação dos resultados obtidos com outros estudos similares 

anteriormente realizados e dessa forma expor as principais conclusões verificadas.  

  

Capítulo 1: A Origem, a Taxa de NEETs e as Interpretações do Conceito  

1.1: Origem do termo 

 

A geração nem nem denominada NEET (Not in Education, Employment, or Training) refere-

se a jovens entre os 15 e os 29 anos que não se encontram a trabalhar, a estudar ou em formação, se 

considerarmos o indicador (OCDE, 2018). Este indicador tem vindo a ter uma crescente visibilidade 

nos media e organizações internacionais atualmente, pois ajuda na compreensão das vulnerabilidades 

dos jovens, identificando fatores como desemprego jovem, abandono escolar e desmotivação 

relativamente ao mercado de trabalho (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

Na década de 80, o termo “desemprego jovem” deixou de ser utilizado na Inglaterra, visto 

que os jovens com menos de 18 anos deixaram de ser usufruidores de benefícios fiscais ligados à 

situação de desemprego, sendo que os jovens com menos de 25 anos também sofreram limitações no 

acesso a estes benefícios. Desta forma, e tendo sido interrompida a utilização do termo desemprego 

jovem, o Governo inglês decidiu adotar novas formas de identificar as vulnerabilidades no mercado 

de trabalho relativamente aos jovens. Neste sentido, Istance et al. (1994), denominou os jovens que 

não se enquadravam em qualquer categoria do mercado trabalho, isto é, emprego, educação ou 

formação, como Status A, sendo modificado posteriormente para Status Zer0, referindo-se a jovens 

entre os 16 e 17 anos que não seriam aptos para benefícios de desemprego, mas para programas de 

training (Furlong, 2006). 

No entanto, devido a razões políticas e ao facto do conceito não ser claro, o termo foi alterado 

por outros investigadores para a denominação NEET, isto é, um termo que enfoca a atenção na 

heterogeneidade da categoria e previne conotações negativas (Furlong, 2006).  Esta mudança do 

conceito de desemprego, um termo que é reconhecido internacionalmente e com uma definição 
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concreta, para um grupo heterogéneo com diversas características, experiências, grupos e 

necessidades, gera vantagens e desvantagens (Furlong, 2006).  

Numa primeira instância, o termo NEET foi utilizado no ano de 1999 na Inglaterra, num 

relatório denominado “Bridging the Gap” da Unidade de Exclusão Social. Neste relatório é referida 

uma afirmação proclamada pelo primeiro-ministro inglês Tony Blair, onde se salienta, que na opinião 

do mesmo, a melhor defesa contra a exclusão social é ter um emprego, sendo que para ter um 

emprego é necessária uma boa educação, formação e experiência. No entanto, nesse período, havia 

cerca de 161000 jovens entre os 16 e os 18 anos que não se encontravam a trabalhar ou em 

educação/formação. Na opinião do primeiro-ministro Tony Blair, essa situação originaria frustração 

para os jovens, tendo como consequência a diminuição dos rendimentos/salários e agravamento da 

situação de desemprego posteriormente (Batini et al. cit. Bridging the Gap, 1999). 

O termo da “geração nem nem”, apenas se referia a jovens dos 16 aos 18 anos, como foi 

referido anteriormente, que tinham terminado a sua escolaridade obrigatória, mas que decidiram 

posteriormente não continuar a sua educação/qualificação e formação. Consequentemente, não 

conseguiram encontrar emprego (Batini et al. cit. Fahmy, 2006; France, 2007). Em Itália, esta 

delimitação do fenómeno, sobrepõe o abandono escolar precoce. O grupo etário é referente aos anos 

em que se ainda tem o dever e direito à educação e formação profissional (Batini et al. cit. Fahmy 

2006; France, 2007).  

Como vantagens para a utilização do termo NEET é de realçar que a adoção deste conceito 

auxiliou os políticos a continuarem a dar importância às vulnerabilidades dos jovens, numa época 

em que o desemprego jovem, o antigo indicador utilizado para identificar as vulnerabilidades, estava 

em declínio e deste modo, a ação política poderia diminuir devido a esta diminuição do desemprego. 

Assim, o termo NEET, relembra-nos que existem jovens que ocupam posições vulneráveis. É ainda 

de salientar que este termo, elucida-nos sobre a situação das mães jovens e das pessoas portadoras 

de deficiência, ao contrário do que era feito anteriormente, em que eram vistos como marginalizados 

ou inativos (Furlong, 2006). 

A principal desvantagem segundo diversos investigadores, é o facto de não existir uma 

definição concreta do termo NEET, o que dificulta a observação, identificação e análise de 

tendências, assim como a comparação a nível internacional. Esta situação complica a pesquisa dos 

investigadores, pois é difícil analisar as políticas para os jovens e responsabilizar os políticos. A 

utilização do termo NEET em alternativa ao desemprego, aglomera distintas categorias de 

experiência, como por exemplo viagens, descanso, doença, desemprego, cuidador, aprendizagem, 

originando uma necessidade de existir uma desagregação do termo para se poder compreender e 

identificar/ priorizar as políticas em curso (Furlong, 2006).  
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É de salientar que o NEET agrega jovens que estão desempregados a longo termo, 

desempregados a curto prazo, a cuidar de crianças ou parentes, temporariamente doentes ou 

portadores de deficiência a longo prazo, a desenvolver talentos musicais ou artísticos ou 

simplesmente a fazerem uma pausa do trabalho ou educação (Furlong, 2006) 

De certa forma, engloba jovens que têm controlo sobre a sua situação, ou seja, que foi uma 

escolha sua, e jovens que se encontram em desvantagem e que têm pouco controlo sobre o seu 

contexto. Assim, os subgrupos que pertencem ao conceito de NEET têm diferentes necessidades, 

experiências, características e deste modo requerem distintas intervenções políticas em termos de 

assistência social, provisão de training, o que poderá ser dificultado se os jovens com maiores 

necessidades receberem o mesmo tratamento que os jovens mais privilegiados, sendo que os últimos 

podem não necessitar de qualquer assistência para voltar à educação ou ao emprego. Por conseguinte, 

a heterogeneidade do termo NEET poderá resultar num esquecimento das vulnerabilidades dos 

jovens em situação de desemprego (Furlong, 2006). 

 É importante relembrar que os jovens desempregados, principalmente a longo termo, podem 

correr o risco de ficarem em situações de marginalização e exclusão. É ainda essencial evidenciar 

que não são apenas os jovens desempregados que se encontram em situações desvantajosas, visto 

que na atualidade existem muitas pessoas, nomeadamente jovens, em situações precárias no mercado 

laboral e que alternam entre trabalhos instáveis a curto prazo sem experienciarem desemprego de 

longa duração. De certo modo, o enfoque no desemprego e nos NEET, retira atenção a jovens que se 

encontram em formas inferiores de emprego (Furlong, 2006). 

Desta forma e tendo em conta a agregação do conceito, o Eurofond criou cinco subgrupos 

para se distinguir população de NEETs, principalmente os jovens em condições mais desfavoráveis 

(Flisi, Goglio, Meroni & Vera-Toscano cit. Eurofond, 2012).  

Os NEET considerados como desfavoráveis são (Flisi et al.  cit. Eurofond, 2012): 

1. Os desempregados, que podem ser divididos em desempregados de curta duração e 

desempregados de longa duração; 

 

2. Os indisponíveis (jovens que estão encarregues de cuidar da família, ou se encontram 

doentes ou em situação de deficiência); 

 

3. Os disengaged, isto é, jovens que não estão à procura de emprego, que não estudam e não se 

encontram em formação profissional. Além disso, estes jovens não têm obrigações e não 
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sofrem de qualquer forma de deficiência ou doença. De modo geral, são jovens desmotivados 

e que se encontram a caminhar para um modo de vida perigoso e antisocial; 

Os NEET considerados como privilegiados são (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012): 

❖ Os opportunity seekers, ou seja, jovens que estão ativamente à procura de emprego ou formação 

profissional, mas que se encontram à espera da oportunidade considerada mais adequada para as 

suas skills ou status; 

 

❖ Os voluntários, isto é, jovens que viajam e que estão a praticar outras atividades como arte, 

música e autoaprendizagem. 

No entanto, e apesar desta classificação, a distinção entre os NEET em condições favoráveis 

e condições desfavoráveis não é fácil, visto que por exemplo, os opportunity seekers no inquérito da 

Organização Internacional do Trabalho são apenas considerados como desempregados, sendo que 

estes jovens não são um grupo vulnerável na medida em que eles conseguem manter-se na situação 

de desempregado e esperar que apareça a melhor oportunidade de emprego (Flisi et al., 2015). 

As categorias denominadas indisponíveis, disengaged e voluntários são classificadas como 

inativos, no entanto, são uma mistura de jovens vulneráveis e privilegiados, com os jovens 

disengaged e voluntários a estarem no fim da escala de vulnerabilidade e os indisponíveis a serem 

uma mistura de diversas situações, por exemplo mães jovens que tiveram de abandonar o emprego 

para cuidar dos filhos, jovens com deficiências, o que lhes condiciona a participação no mercado de 

trabalho (Flisi et al., 2015). Desta forma, dependendo da categoria em que o jovem se enquadra, 

existem diferentes implicações tendo em conta se são jovens em risco ou não, e em termos de 

políticas para resolver a problemáticas dos NEETs (Flisi et al., 2015). 

Por isso, quando se pretende tirar conclusões acerca da relevância do fenómeno dos NEET 

num determinado país, devemos ter em consideração a composição do grupo. Também se deverá ter 

em conta que a composição interna dos NEET deverá variar com o nível de educação, 

particularmente nos termos de incidência de jovens em situação desfavorável vs. jovens em situação 

favorável. Relativamente a níveis de educação, os NEETs com menores níveis de educação serão 

possivelmente jovens que se encontram numa situação desfavorável, contrariamente aos jovens com 

maiores habilitações, onde se poderá expectar um maior número de NEETs em condições mais 

privilegiadas (Flisi et al., 2015). 

Desde a criação do termo, este disseminou-se a nível mundial no seio da agenda política 

global, sendo que no início dos anos 2000, começou a tomar importância no panorama europeu, 

principalmente devido a estatísticas realizadas pela OCDE e Comissão Europeia. Estas instituições 
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têm vindo a realizar diversos estudos e a recolher uma quantidade significativa de dados de vários 

países, embora cada país eleja a sua própria definição do termo. É de salientar que inicialmente, a 

OCDE considerava como NEETS jovens na faixa etária dos 15 aos 24 anos, enquanto a Comissão 

Europeia adotava o grupo dos 15 aos 29 anos. Estas novas definições do termo alargaram a 

investigação do conceito, no sentido em que não se analisa apenas o período posterior à escolaridade 

obrigatória, mas também todo o período de juventude do indivíduo (Batini et al., 2017).   

Neste sentido, e tendo em conta o aumento da proporção de NEETs, este problema tem vindo 

a ter maior relevância assim como a diminuição do desemprego jovem, surgindo intervenções 

políticas neste âmbito e análises quanto aos status dos NEET, isto é, inatividade e desempregados 

(Caroleo et al., 2020). 

Tendo em conta a maior visibilidade, está incorporado num dos oito objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável: “Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o 

emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos”, sendo que segundo esse objetivo, todos 

os jovens devem ter um bom emprego, que seja produtivo e com uma remuneração feita de acordo 

com o trabalho realizado, no ano de 2030, e ainda haver uma redução significativa da proporção de 

NEETs no ano de 2020 (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

 

 

1.2: A Taxa de NEETS 

 

Os dados que são tidos em conta relativamente à geração nem nem são provenientes da 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), Eurostat e das Estatísticas 

Europeias de Educação (OCDE, 2018). O indicador pode ser medido tendo em consideração (OCDE, 

2018): 

• taxa de NEETs, sendo a proporção de jovens dos 15 aos 29 anos que são 

NEETs; 

• também pode ser calculada a partir de grupos de 5, ou seja, dos 15 aos 19, 

19 aos 24 e dos 25 aos 29; 

• por sexo, comparando o sexo feminino e masculino.  

Uma outra variável considerada neste indicador é a comparação das condições de vida dos 

NEETs e não NEETs (OCDE, 2018).  
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Na medida em que existem diversas definições para este indicador consoante as organizações 

internacionais, o autor afirma que o indicador da geração nem nem é incompreendido e dessa forma 

leva a interpretações erradas (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

Ainda assim, organizações como as Nações Unidas, Eurostat, Organização internacional do 

trabalho, adotam como definição do indicador de NEET, a percentagem da população de uma 

determinada idade, sexo e grupo que não está empregado e envolvido em qualquer educação ou 

formação (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

Desta forma o indicador refere-se a pessoas que estão desempregadas ou inativas e 

indivíduos que não receberam qualquer formação ou educação quatro semanas antes do inquérito ser 

realizado, consoante o total da população de jovens do mesmo sexo, idade e grupo (Organização 

Internacional do Trabalho, 2015). Uma forma mais simples de definir o indicador, é ter em conta o 

número de desempregados que não são estudantes e os inativos que não são estudantes, e dividir pela 

população jovem (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

Atualmente e consoante a literatura, os NEET são considerados através da medição de 

pessoas que não estão empregadas mais os inativos que não são estudantes. Porém, era necessário 

ter em conta que há desempregados que são estudantes, e desta forma deveriam ser excluídos da 

fórmula (Organização Internacional do Trabalho, 2015). É considerado que se um estudante trabalha 

por pelo menos 1hora durante a semana, este é considerado empregado. No entanto, se um estudante 

não trabalhar, mas estiver disponível para trabalhar e procurar ativamente emprego, é considerado 

desempregado (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

Ainda assim, visto que há pequenas diferenças na fórmula para calcular a taxa de NEETs, 

esta origina diferenças nos valores, segundo o autor. O facto de não haver uma definição oficial para 

este conceito dificulta o cálculo, e apenas se poderá avaliar estatisticamente os estudos feitos em 

diferentes regiões se for disponibilizada a fórmula utilizada para calcular os NEETs (Organização 

Internacional do Trabalho, 2015). 

 

1.3: Interpretações do conceito de Geração Nem Nem e dificuldades na análise do termo 

 

Ao explorarmos o conceito de geração nem nem, verificamos que existe um enorme leque 

de interpretações consoante várias organizações internacionais como a OCDE, Organização 

Internacional do Trabalho, Eurostat, Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Trabalho, 

Banco Africano de Desenvolvimento e ainda universidades e autores, como podemos observar na 

tabela seguinte (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 
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Ao observar as diferentes interpretações do conceito, chega-se à conclusão de que nenhuma 

está errada, mas há interpretações incompletas. Se considerarmos a definição referida pela Rede de 

Soluções de Desenvolvimento Sustentável, demonstrada na Tabela 1 como SDSN (2014), 

verificamos que esta é problemática, pois os NEETs nunca expõem informações referentes ao 

emprego, isto é, se é precário, formal ou informal. As restantes interpretações associam os NEETs 

com problemas de desencorajamento, desemprego, marginalização e exclusão (Elder, 2015). 

 Começando pelo desencorajamento, são elucidados como jovens desencorajados aqueles que 

tenham desistido de encontrar emprego por perderem a esperança no mercado de trabalho. Se 

avaliarmos este termo estatisticamente, são jovens sem emprego, que estão disponíveis para 

trabalhar, mas que não procuraram emprego por não saberem onde procurar trabalho; não 

conseguiram encontrar emprego que coincidisse com as suas skills/habilitações; os empregos 

anteriores não resultaram; sentem-se demasiado jovens para trabalharem e por terem o sentimento 

de que não existem empregos na sua área (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

Outro termo muito associado ao desencorajamento dos jovens é a denominada “lost 

generation”, que começou a ser utilizado desde a crise económica e recessão. No seguimento da 

associação do desencorajamento dos jovens aos NEETs, foi concluído a partir de um estudo a 37 

Tabela 1: Interpretações do Conceito de NEET 

Tabela 1: Interpretações do Conceito de NEET 

Fonte: Organização Internacional do Trabalho, 2015, p.3 
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economias em desenvolvimento, que a percentagem de NEETS considerada desencorajada foi 

apenas de 9,1%. Deste modo, associar os NEETs ao desencorajamento dos jovens, é na opinião do 

autor, uma exageração (Organização Internacional do Trabalho, 2015) 

 Relativamente aos NEET serem vistos como desempregados, de certa forma é correto, pois 

a primeira subcategoria dos NEETs são aqueles que estão desempregados. Contudo, é importante 

ressalvar que os jovens inativos, que não estão em formação ou a estudar, também são considerados 

NEETs, sendo que estes demonstraram que não têm como objetivo procurar emprego, ou seja, não é 

possível assumir que esse é o seu objetivo. Neste grupo, a maioria são jovens mulheres que ficam 

em casa a tomar conta dos filhos ou realizar tarefas domésticas. Desta forma, denominá-las de 

“jobless”, impõe uma conotação negativa nas suas contribuições familiares/domésticas (Organização 

Internacional do Trabalho, 2015). 

 Por fim, e em relação à associação de marginalização e exclusão com os NEET, podemos 

considerar os NEET inativos como alvo de exclusão. Como foi referido anteriormente, as pessoas 

mais representadas neste grupo são as mulheres, que podem ser “proibidas” de obter educação/ 

formação profissional assim como ingressarem no mercado laboral. Ainda assim, esta interpretação 

é a que mais se enquadra no conceito de NEET (Organização Internacional do Trabalho, 2015). 

 De modo geral, avaliar o conceito torna-se uma tarefa complicada devido ao diverso leque 

de definições e interpretações assim como parâmetros utilizados. É importante salientar que são 

utilizados diferentes grupos etários em distintos países e existe a aspiração de generalizar o 

fenómeno, ainda que na literatura existam estudos que são direcionados para diferentes abordagens. 

Desta forma, alguns autores fazem uma escala com níveis de NEET, dependendo do tempo em que 

o jovem pertence ao grupo dos NEET, sendo que seis meses corresponde ao nível zero da escala 

(Batini et al. cit. Bynner & Parsons, 2002; Offer, 2013).   

Alguns autores referem ainda que existem diferentes níveis de realização nos NEET, ou seja, 

jovens com baixos níveis de realização no presente, mas que anteriormente alcançaram altos níveis 

de concretização; jovens com nenhumas aspirações futuras, mas outros com objetivos definidos; e 

por fim, jovens considerados NEET por um curto ou longo período (Batini et al. cit. Bynner & 

Parsons, 2002; Offer, 2013).  

Outros autores utilizam medidas estáticas para definir o número de NEETs, ou seja, verificar 

a proporção de jovens que são considerados NEET num dado momento temporal, ou medidas 

cumulativas, no sentido de averiguar a proporção de jovens que são NEET em qualquer momento 

durante um determinado espaço de tempo, ou por uma duração superior a um período temporal 

específico (Furlong, 2006). 
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 Crawford & Raffe (2000) estabelecem uma diferenciação no conceito de NEET. Neste 

sentido, criam uma definição vasta e ampla, e uma definição mais restrita e limitada. Na primeira, 

existem dois subgrupos: o que detém mais vantagens e encontra-se em férias prolongadas, trabalho 

part-time, voluntariado; e o grupo que se encontra em maiores dificuldades, estando em situação de 

desemprego, doença, deficiência, ou a cuidar de filhos e família (Furlong, 2006). 

 Bynner & Parsons (2002) diferenciam os NEET, definindo que são jovens entre os 16 e os 

18 anos que não estudam, trabalham ou se encontram em treino, por um período mínimo de seis 

meses (Furlong, 2006).  

 Segundo Furlong (2006), a utilização do conceito de NEET é contraprodutivo porque a sua 

heterogeneidade resulta em que os investigadores e políticos tenham que desagregar o termo para 

poderem identificar as diferentes características e necessidades dos variados subgrupos. A falta de 

uma definição concreta internacionalmente dificulta comparações e dá a oportunidade aos governos 

para se centrarem em políticas que reduzem o número de NEETs, mas principalmente naqueles 

subgrupos que não se encontram em situações desfavoráveis. Por fim, é ainda referido pelo autor que 

a utilização deste termo, dá menos importância a jovens que têm emprego, mas que se encontram em 

contextos precários, como empregos a curto prazo e posições inseguras no mercado de trabalho. 

 

1.4: Interpretações do conceito de NEET consoante variados países 

 

Ainda que não exista uma definição consensual do conceito, o termo tem sido utilizado em 

variados países. A utilização deste conceito deve-se à crescente complexidade da compreensão da 

passagem da fase jovem para a idade adulta, o enfraquecimento de trabalho a tempo inteiro e o 

crescimento do trabalho a tempo parcial e outras formas de participação (Furlong cit. Banks et al., 

1992; Bynner et al., 1997; Furlong & Cartmel, 1997; Furlong et al., 2003; Roberts, 1995; White & 

Wyn, 2003; Wyn & White, 1997).   

É importante realçar que a transição da utilização do desemprego jovem para a taxa de NEET 

segundo as definições da Organização Mundial do Trabalho, teve como consequência o aumento do 

número de pessoas entre os 16 e os 18 anos consideradas vulneráveis, isto é, tendo em conta o 

desemprego jovem a percentagem é de 5% enquanto que nos NEET a percentagem ascende a quase 

10%, demonstrando que muitos jovens se encontram em dificuldades apesar de aparentar que o 

mercado de trabalho se encontra estável (Furlong, 2006).  

Neste sentido, é importante realçar as diferentes definições e interpretações do conceito que 

existem em vários países. Começando pela Inglaterra, onde surgiu o conceito pela primeira vez, as 
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preocupações são direcionadas para os jovens entre os 16 e os 18 anos que são considerados NEET, 

na medida em que muitos jovens de 17 anos já se encontram no mercado de trabalho, uma situação 

que aumentou exponencialmente na última década no país. No entanto, deveria ser especificado o 

facto de os jovens de 16 anos serem considerados NET, no sentido em que ainda não podem ingressar 

no mercado de trabalho e desta forma apenas podem ser considerados como jovens em educação e 

formação. Outros autores, focalizam-se no grupo etário dos 16 aos 24 anos, visto que é possível 

observar de forma mais clara a transição dos jovens para o mercado laboral (Batini et al. cit. DfES, 

2007; Sisson & Jones, 2012). 

Em Itália, o grupo etário definido para os NEETs é entre os 15 e os 29 anos, que não se 

encontra ocupado, em educação ou formação, isto é, em nenhum tipo de educação 

(escola/universidade) e atividades educacionais como cursos vocacionais, conferências ou 

seminários, excluindo-se as atividades informais como auto-aprendizagem. Porém, outros estudos 

italianos utilizam o grupo etário dos 15 aos 34 anos, ao contrário do que foi previamente definido 

(Batini et al. cit. Istat, 2012, 2013a, 2013b, 2014; Cascioli, 2011). 

No Japão, os NEET são considerados como os jovens entre os 15 e os 34 anos, que não se 

encontram a estudar, a trabalhar ou em formação (Batini cit. Kiura et al., 2014). 

             Na Nova Zelândia, o conceito é referente a jovens entre os 15 e os 19 anos, que não se 

encontram a estudar, mas que estão a trabalhar ou inseridos numa formação/training, por pelo menos 

uma hora por semana. Neste país, os NEET são vistos como um indicador de inatividade, isto é, 

pessoas que não estão inscritas ou registadas formalmente em programas educacionais assim como 

pessoas que estão a educar/criar os filhos (Batini et al. cit. Hill, 2003; Benseman, 2006).   

Na Austrália e no Brasil, os jovens considerados NEET, situam-se na faixa etária entre os 15 

e os 29 anos que não se encontram a trabalhar nem a estudar (Batini et al. cit. Education at a Glance, 

2013: OECD Indicators, 2013). 

Na Escócia, o país pretende reduzir a proporção de NEETS que se encontram no grupo etário 

dos 16 aos 19 anos. Na Irlanda do Norte, o grupo etário anteriormente considerado era dos 16 aos 19 

anos, contudo posteriormente foi alargado até aos 24 anos, sendo definidos como jovens que não 

estudam, não trabalham e não estão inseridos em qualquer formação ou training (Batini et al. cit. 

Scottish Executive, 2000; Department for Employment and Learning Adelaide House, 2010).   

A Associação Nórdica de Sociologia, uma aliança composta por associações de sociologia 

de países como a Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega e Islândia, definiu durante uma conferência 

no ano de 2012, os NEET como jovens no grupo etário dos 16 aos 34 anos (Batini et al. cit. 

Arnardottir, 2013). 
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No Taiwan, o conceito de NEET foi introduzido no ano de 2004 numa revista local 

denominada “Business Weekly”, sendo estes considerados como jovens entre os 15 e os 24 anos 

excluídos de qualquer sistema, sendo posteriormente utilizado nas estatísticas (Batini et al. cit. Chen, 

2011). 

Na Espanha, principalmente na Catalúnia, os NEET (denominados ni-ni) são referenciados 

como jovens entre os 15 e os 29 anos, que não estudam nem trabalham. O termo NEET na Espanha 

revela uma conotação negativa, generalizando toda a população jovem, sendo referido pelos media 

e população em geral, que estes jovens não querem estudar nem trabalhar (Batini cit. Serracant, 

2014).   

Relativamente à América, o fenómeno dos NEET surgiu muito tempo depois de ter emergido 

no Reino Unido. A situação tem sido estudada no país, principalmente devido a propostas 

governamentais tendo em conta classes carenciadas a nível económico e cultural. Porém, não houve 

grandes resultados visto que o apoio estatal não foi suficiente. Atualmente, os NEET nos Estados 

Unidos são considerados como jovens entre os 16 e os 24 anos (Batini et al. cit. Hoffman & Graham, 

2006; Sullivan & Unwin, 2011; Szczesniak & Rondón, 2012). 

Na Aústria, o grupo considerado para os NEET é igualmente dos 16 aos 24 anos, visto que a 

escolaridade obrigatória termina aos 15 ou 16 anos. Dessa forma, se o grupo etário começasse nos 

15 anos, o número de NEETs seria menor por muitos ainda se encontrarem a estudar, e o problema 

seria subestimado (Batini et al. cit. Tamesberger et al., 2014).  

No México, os NEET estão considerados no grupo etário dos 15 aos 29 anos. Os limites 

deste grupo referem-se ao facto de aos 15 anos os jovens se encontrarem a terminar a escolaridade 

obrigatória, enquanto aos 29 anos os jovens já estão a entrar na fase adulta (Batini et al. cit. 

Bermùdez-Lobera 2014, p. 245). 

Na África do Sul, os jovens NEET, são considerados não apenas um problema educacional, 

mas também económico e social, e estão no grupo etário dos 18 aos 24 anos (Batini et al. cit. 

Sheppard & Cloete, 2009, p. 35; Szczesniak & Rondòn, 2012, p. 732). 

Na Coreia, os jovens que não estão em uma educação formal, mas se encontram em 

preparação para a entrada num emprego ou habilitações mais elevadas também são considerados 

NEET (Batini et al. cit. OECD, 2013). 

Na Coreia do Sul, tal como no Japão, o grupo etário referente aos NEET são jovens dos 15 

aos 34 anos (Batini et al. cit. Szczesniak and Rondòn, 2012). 
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 Tendo em conta todas as definições acima de diversos países, torna-se clara a dificuldade em 

compreender o fenómeno dos NEET, visto que este grupo não contém uma definição ou grupo 

homogéneo, mesmo considerando apenas os grupos etários. Os NEET na ótica de distintos países 

definem diferentes características e experiências, subdivisões, subgrupos, assim como condições e 

grupos etários diferenciados (Batini et al., 2017). 

 

Capítulo 2: Fatores que contribuem para a promoção da geração nem nem 

 

Apesar de os jovens serem a geração mais qualificada atualmente, são os que mais sofrem 

no mercado laboral, sendo que o desemprego é mais alto na faixa etária dos jovens e são estes que 

tendem a ter contratos precários, temporários e com baixos salários (OCDE, 2016). 

Recentemente, a agenda da política global começou a dar importância à redução do 

desemprego jovem e do número de NEETs. O crescimento do número de NEETs é uma chamada de 

atenção para a necessidade de se observar as estatísticas e dessa forma tomar medidas e políticas que 

contemplem o desemprego jovem e os jovens inativos, sendo de realçar que o desemprego jovem é 

mais difícil de resolver em comparação com o desemprego no geral, na medida em que os valores 

usualmente são mais elevados e este apresenta outros tópicos, que não semelhantes aos considerados 

no desemprego. É de realçar que em muitos países europeus, o desemprego jovem é o dobro em 

relação ao desemprego no geral, sendo que nos últimos anos tem vindo a piorar em alguns países 

(Caroleo et al. cit. Eurostat, 2010; Carcillo et al., 2015; Bell & Blanchflower, 2010). 

É importante salientar que analisando a situação e as dificuldades dos jovens no mercado 

laboral, tendo em conta a sua inatividade, pode-se chegar à conclusão de que a sua situação é 

resultado de falhas sistemáticas nas suas trajetórias educacionais e transições do ensino 

secundário para o ensino superior e posteriormente para o emprego remunerado, 

principalmente nas faixas etárias mais jovens (Caroleo et al. cit. Caroleo & Pastore, 2007; Quintini 

et al., 2007; Flisi et al., 2015; Eurofond, 2012, 2017; Martin et al., 2007). Além disso, é preciso 

considerar também o grupo de NEETs mais velhos, isto é, dos 25 anos aos 30 anos, denominados 

NYNA (not young but not adult), em que a sua situação pode ser principalmente causada pelo 

funcionamento do mercado de trabalho e contextos institucionais a nível nacional (Caroleo et al., 

2020). 

Ainda assim, é necessário ter em conta que o grupo etário dos jovens é bastante heterogéneo 

e deste modo as causas e circunstâncias dos jovens em situação de NEET tendem a ser diversas e 

difíceis de medir (Caroleo et al. cit. Cavalca, 2015; Eurofond, 2016). 
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2.1: A transição da escola para o mercado laboral 

 

Começando pela transição da escola para o mercado laboral, de forma sintética, refere-se 

à mudança da educação para o mercado de trabalho ou vida vocacional (Caroleo et al. cit. Elder and 

Matsumoto, 2010). Este processo envolve diversos fatores, incluindo-se sistemas de educação, 

formação profissional assim como instituições que operam no mercado laboral (Caroleo et al., 2020).  

Quintin e Martin (2006), referem que cada vez mais jovens têm dificuldades em encontrar 

emprego, levando-os à inatividade. Segundo Furlong & Cartmel (2007), a causa é o facto de a 

transição da educação para o mercado de trabalho ser prolongada e mais específica do 

indivíduo, devido a reestruturações no mercado laboral, aumento da procura por trabalhadores mais 

qualificados, flexibilização do trabalho, adoção de políticas sociais, o que complica a transição do 

jovem da adolescência para a vida adulta (Tillmann & Comim, 2016). 

A transição da escola para o mercado de trabalho tem-se tornado diversificada, levando a 

que esta transição já não possa ser considerada como uma experiência estandardizada. Esta transição 

é prolongada, decorrente do tempo passado em educação, e é ainda caracterizada por criar uma 

notável trajetória específica individual (Robson, 2008). 

À medida que o contexto social se altera, cada grupo experiencia diferentes obstáculos e 

oportunidades que moldam os seus futuros (Robson cit. Bynner & Parsons, 2002). 

Outros autores referem-se a este processo como transições yo-yo (Robson cit. European 

Group for Integrated Social Research, 2001; Walther et al. 2002), em que  a prolongada transição de 

jovem para adulto é fragmentada com perspetivas incertas, em que os jovens devem fazer decisões 

individuais acerca do seu futuro, isto é, se querem continuar uma educação pós-secundária ou 

ingressar no mercado de trabalho (Caroleo et al., 2020), sendo que estas detém grande importância, 

na medida em que poderão colocar em perigo o seu futuro (Robson, 2008). Estas decisões contrastam 

com as gerações anteriores que detinham de status passages mais homogéneos (Robson, 2008). 

Quando os jovens tentam ingressar no mercado de trabalho, eles tendem a experienciar uma 

maior instabilidade devido ao maior fluxo de entrada e saída de desempregados, que é menos 

vivenciado pelos adultos. De certa forma, os jovens costumam procurar pelos trabalhos mais 

adequados e ideais para eles, e neste sentido, após períodos de desemprego ou emprego, os jovens 

tendem a frequentar formação profissional e educação (Caroleo et al. cit. Clarck & Summers, 1982). 

As falhas neste processo relacionam-se com soluções frágeis para reduzir o nível de assimetrias de 

informação ou a ineficiência dos intermediários que operam neste sentido (Caroleo et al. cit. Bagues 

& Labini, 2008). Porém, o emprego nem sempre é a melhor solução para jovens que podem continuar 
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a estudar, na medida em que aumenta o seu capital humano e quanto maiores as qualificações de um 

indivíduo, maior a possibilidade de encontrar emprego (Caroleo et al. cit. Caroleo & Pastore, 2007; 

Becker, 1964; Crawford et al., 2016). 

Para os indivíduos com maiores habilitações, o contexto de NEET costuma acabar 

rapidamente, no entanto, há jovens que ficam numa situação de NEET prolongada ao tentarem 

ingressar no mercado de trabalho e experienciam vários períodos de inatividade (Caroleo al., 2020). 

De modo geral, existem problemas nos sistemas de educação, principalmente a incapacidade 

de serem transferidos skills e competências requeridas pelo mercado laboral e a prevenção do 

abandono escolar. Desta forma, a eficácia do sistema de educação e o funcionamento adequado da 

transição da escola para o mercado de trabalho são essenciais para a redução do número de NEETs 

(Caroleo et al. cit, Eurofond, 2014; Brynner & Parson, 2002). As políticas com enfoque na transição 

da escola para o mercado de trabalho são denominadas como programas ativos do mercado de 

trabalho (Active Labour Market Programmes - ALMPs), programas de educação vocacional e 

programas de formação profissional (Vocational Education and Training programmes - VET) e 

estágios (Caroleo et al. cit. Piopiunik & Ryan, 2012). 

Ao analisar os países europeus no que diz respeito aos conteúdos abordados nos VET 

(Vocational Education and Training programmes) no seu sistema de educação e os mecanismos 

implementados para conectar a transição da educação para o mercado de trabalho, chega-se à 

conclusão de que são bastante distintos (Caroleo et al. cit. Zimmermann et al., 2013; Caroleo et al., 

2017). Deste modo, Hadjivassiliou et al. (2018) criou uma categorização dos sistemas de transição 

da educação para o mercado de trabalho, a partir da classificação dos países europeus realizada 

anteriormente por Pohl and Walther no ano de 2007, demonstrado na Tabela 2 (Robson, 2008). 

 

 

Tabela 2: Sistemas de transição da educação para o mercado de trabalho 

Tabela 2: Sistemas de transição da educação para o mercado de trabalho 

Fonte: Robson cit. Walther, 2006, p. 22 
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Ao analisar as colunas da Tabela 2, verificamos na coluna denominada Escola, as 

designações seletivo e não seletivo. O não seletivo refere-se a uma distribuição bastante 

estandardizada de um currículo abrangente até ao final da escolaridade obrigatória, enquanto o 

seletivo remete para a alocação de carreiras profissionais e posições sociais das gerações mais jovens 

para diferentes segmentos (Robson cit. Walther, 2002). 

Na segunda coluna denominada como Segurança Social, apuramos que existe a classificação 

Estado e Estado/Família, na medida em que apesar de os jovens não serem aptos para receberem 

benefícios sociais, a família deverá ser o fornecedor da Segurança Social, verificado nos regimes que 

apresentam a classificação Família (Robson, 2008). 

Relativamente à coluna denominada como Regime de Emprego, verificamos duas 

denominações aberto e fechado (Robson, 2008). No modelo aberto, este pode ser classificado como 

aberto com baixos riscos, existindo um setor público extenso e com uma acessibilidade alargada, 

sendo que o regime aberto com altos riscos é fluído com várias opções de acesso, mas potencialmente 

precário. Os modelos fechados caracterizam-se por serem altamente regulamentados (Robson, 2008). 

O primeiro tipo é denominado como o regime Sueco e universal (Tabela 2), também 

implementado em países como a Dinamarca, Noruega e Finlândia. Neste tipo, o sistema de educação 

é inclusivo e existe um investimento extensivo nas transições da escola para o mercado de trabalho, 

principalmente na educação terciária, o que garante um processo de transição rápido e estável 

(Caroleo et al. cit. Hadjivassiliou et al., 2018). Neste regime e relativamente à escola, o modelo é não 

seletivo (Robson, 2008). No que se refere o training, este é considerado flexível e é implementado 

por estruturas legais, sendo flexível o suficiente para permitir percursos individuais. A Segurança 

Social é classificada como estatal e existe uma orientação coletiva para a responsabilidade social. O 

Regime de Emprego é observado como sendo aberto com baixos riscos, isto é, existe um setor público 

extenso e com uma acessibilidade alargada. No que concerne o conceito de juventude, a fase da 

juventude é vista como um tempo para os jovens se desenvolverem como cidadãos e indivíduos. O 

desemprego jovem é classificado como não estar previsto, no sentido em que é expectável que os 

jovens que não se encontram a trabalhar, se encontrem em training. No que se refere ao conceito de 

desvantagem, existe a culpabilização do indivíduo e da estrutura (Robson, 2008). 

O segundo tipo é o regime da Europa Central (denominado como Employment Centred na 

Tabela 2), estando em vigor em países como a Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo e 

Países Baixos. Neste sistema, existe uma predominância dos VET, incluindo-se formação pré-

vocacional e estágios em que os empregadores estão envolvidos ativamente e garantem um processo 
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de transição estável, ainda que existam níveis elevados de trabalho temporário (Caroleo et al. cit. 

Zimmermann et al., 2013; Hadjivassiliou et al., 2018). No que diz respeito à Escola, o regime é visto 

como seletivo. Em relação ao training, este é caracterizado como estandardizado, sendo 

regulamentado e altamente formalizado (Robson, 2008). No que concerne a Segurança Social, esta 

é fornecida pelo Estado e pela família. O Regime de Emprego é analisado como sendo fechado, ou 

seja, altamente regulamentado. Quanto ao conceito de juventude, esta é percecionada como uma fase 

para se estabelecer a posição social. Neste regime, o desemprego jovem tem a classificação de ser 

um modelo de déficit, sendo o desemprego jovem uma fase curta, visto como uma preparação ou 

training para o jovem. Em relação ao conceito de desvantagem, este regime remete para a 

culpabilização do indivíduo (Robson, 2008). 

O terceiro tipo é designado por regime liberal (Tabela 2), sendo implementado 

principalmente no Reino Unido e Irlanda. Neste regime, a educação é generalizada e existe uma 

subordinação dos VET, que é usualmente pouco estandardizada (Caroleo et al. cit. Hadjivassiliou et 

al., 2018). Relativamente à Escola, este tipo é visto como não seletivo (Robson, 2008). No que diz 

respeito ao training, este é visto como flexível, mas com baixos standards, isto é, existe uma fase 

diferenciada de training com um grande número de opções vocacionais e académicas. Em relação à 

Segurança Social, esta é fornecida pelo Estado e pela família. O Regime de Emprego é classificado 

como sendo aberto com riscos elevados, na medida em que é fluído com várias opções de acesso, 

mas potencialmente precário. Neste regime, os jovens devem procurar ter a sua independência 

durante o período de juventude, sendo esta considerada uma prioridade. Neste regime existe uma 

dependência de cultura, isto é, há um enfoque na reinserção dos jovens no mercado de trabalho 

celeremente, muitas vezes com padrões de qualidade pouco fiáveis em matéria de training e 

preparação. No que diz respeito ao conceito de desvantagem, este regime aponta a culpabilização do 

indivíduo (Robson, 2008).  

Por fim, o quarto tipo é o regime Mediterrâneo ou sub-protetor (Tabela 2), que se encontra 

em vigor em países como a Itália, Espanha, Portugal e Chipre. Este consiste em níveis diminutos de 

VET e relações débeis entre o sistema de educação e o mercado de trabalho (Caroleo et al. cit. 

Pastore, 2018). Neste regime, o subdesenvolvimento do sistema de políticas ativas do mercado de 

trabalho (ALMP) e o mercado de trabalho duplo, disponibilizam uma proteção significativa para 

trabalhadores permanentes, no entanto, os  trabalhadores temporários encontram-se em condições 

precárias, levando a que a transição da escola para o mercado de trabalho seja alargada e incerta, 

principalmente em períodos de pouca procura de emprego, sendo marcado por níveis elevados de 

emprego temporário e desajustamento de competências (Caroleo et al. cit. Piopiunik & Ryan, 2012; 

Hadjivassiliou et al., 2018). No que tange a Escola, o regime é classificado como não seletivo 
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(Robson, 2008). Relativamente ao training, este é caracterizado por ser subdesenvolvido e muito 

limitado na sua distribuição. No que concerne a Segurança Social, esta é fornecida principalmente 

pela família. O Regime de Emprego é denominado como fechado e com riscos elevados, sendo ainda 

verificado que o emprego é muitas vezes trabalho informal. Neste regime, a juventude não dispõe de 

um status particular. Neste regime, o facto de existir uma falta de training e um mercado laboral 

fragmentado, aumenta o desemprego jovem. No que concerne o conceito de desvantagem, este 

regime indica a culpabilização da estrutura (Robson, 2008). 

Deste modo, a forma como os países criam políticas que têm como enfoque o desemprego 

jovem é muito influenciado pelas orientações descritas anteriormente. De modo geral, podemos 

resumir que o regime universal prioriza os programas educacionais e o conceito de ativação de apoio, 

ou seja, os jovens têm direito a uma variedade de direitos que os formarão e prepararão para o 

mercado de trabalho. O regime da Europa Central, centra-se na formação pré-vocacional para dar 

aos jovens as aptidões necessárias para a entrada no mercado laboral altamente regulamentado. No 

regime liberal, o objetivo principal das políticas de transição é supervisionar a procura de emprego, 

a fim de maximizar a empregabilidade do indivíduo (Robson, 2008). No regime sub-protetor, estas 

políticas são caracterizadas pela disparidade entre os planos de reforma e o historial de défices 

estruturais na implementação destas reformas (Robson cit. Walther, 2006). 

Relativamente aos NEET, é referido que o risco de este status ser mais elevado ocorre 

potencialmente nos regimes sub-protetores, onde existem menos redes de apoio/segurança. Nos 

regimes liberais, é esperado que os períodos em situação de NEET sejam reduzidos a partir de 

políticas que tenham como objetivo trazer os jovens para o mercado laboral. É ainda mencionado 

que os regimes universais, deverão ter o menor impacto relativamente à problemática dos NEET. No 

que diz respeito ao regime da Europa Central ou Centralizado no Emprego, é mais difícil de se 

formular uma hipótese relativamente ao NEET status nesses países, visto que a orientação 

relativamente ao desemprego é relacionada com os défices do indivíduo (Robson, 2008). 

Em termos de capital humano, e tendo em conta as orientações mencionadas relativamente 

aos sistemas de benefícios e ao conceito de desvantagem (Tabela 2), espera-se que o status de NEET 

tenha o maior impacto no capital humano nos regimes sub-protetores, seguido pelos regimes liberais, 

regimes da Europa Central/centralizados no emprego, e por fim nos regimes universalistas (Robson, 

2008). 

Quanto aos efeitos do capital social, a relevância do sector informal nos regimes sub-

protetores aponta que o estatuto de NEET pode ter um impacto mais significativo no 

desenvolvimento do capital social, principalmente em culturas onde as cadeias sociais podem ter 

maior importância para o sucesso das transições dos jovens (Robson, 2008). 
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Por fim, é ainda necessário referir um outro fator que afeta a transição da escola para o 

mercado laboral, sendo ela a flexibilidade do mercado de trabalho. Esta flexibilidade advém da 

legislação da Proteção ao Emprego, que inclui a proteção dos trabalhadores contra o despedimento 

individual, a regulação dos trabalhos temporários e requerimentos adicionais para despedimento 

coletivo (Caroleo et al., 2020). 

A flexibilidade pode afetar o período em que um indivíduo se encontra desempregado e as 

lacunas existentes nas experiências dos jovens (Caroleo et al., 2020). 

Desta forma, o emprego temporário pode ser uma oportunidade para os jovens ingressarem 

em formação profissional e encontrar a posição mais adequada, sendo que para os empregadores 

representa uma oportunidade de testarem a habilidade dos jovens e terem a possibilidade de pagarem 

salários baixos por uma produtividade baixa, ainda que seja referido na literatura que os contratos 

temporários podem aumentar a precariedade dos indivíduos (Caroleo et al. cit. Barbieri and Scherer, 

2009; Bruno et al., 2013; Zijl et al., 2011). 

É de salientar que os instrumentos passivos do mercado laboral como o salário mínimo, 

poderão também afetar o funcionamento do mercado de trabalho e a motivação dos jovens em 

trabalharem. Os instrumentos que auxiliam os indivíduos em períodos de desemprego também 

poderão condicionar a vontade de os jovens procurarem emprego, na medida em que lhes reduz 

temporariamente a necessidade de trabalharem (Caroleo et al., 2020). 

Outros fatores institucionais que poderão afetar o funcionamento do mercado de trabalho são 

os sindicatos que protegem os trabalhadores e a carga fiscal, que refere a extensão da taxa no 

rendimento do trabalho e desencoraja o emprego (Caroleo et al. cit. Bassassini, 2006; Blanchard & 

Wolfers, 2000). 

De modo geral, as características do sistema de educação e do mercado de trabalho, assim 

como os sistemas sociais e institucionais afetam a transição da escola para o mercado de trabalho 

assim como a condição de NEET dos jovens (Caroleo et al. cit. Caroleo & Pastore, 2007; Brunetti & 

Corsini, 2019). 

2.2: Outros fatores de risco para um jovem se tornar NEET 

 

Existe uma assunção comum, principalmente no Reino Unido, de que os NEET têm 

aspirações baixas e pouca motivação, apesar de resultarem de backgrounds diferentes (Robson cit. 

Popham, 2003). Porém, Bynner et al. (2000) e  Bynner & Parsons (2002), identificaram diversos 

fatores de risco para um jovem se tornar NEET, sendo eles: o histórico socioeconómico da 
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família, a educação dos pais, o interesse dos pais pela educação do filho, a área de residência e o 

sucesso escolar do jovem (Robson, 2008). 

Outras investigações realizadas pelo Departamento de Educação e Skills do Reino Unido 

(designado atualmente por Departamento para as Crianças, Escolas e Famílias), levaram à 

identificação de dez aspetos que contribuem para um jovem se tornar NEET: não ter 

qualificações educacionais, exclusão escolar, abandono escolar, a ocupação dos pais requerer pouca 

skill, viver numa casa onde nenhum dos pais se encontra em trabalho a tempo inteiro, ter um 

problema de saúde ou deficiência, os pais viverem num alojamento arrendado (Robson, K., 2008). 

De modo geral, estes aspetos remetem para jovens que sofreram experiências negativas na sua 

educação inicial e são originários de níveis socioeconómicos baixos (Robson, 2008). 

Segundo o Banco Mundial (2007), os jovens encontram-se numa idade vantajosa para 

investimentos em capital humano, na medida em que existe um horizonte temporal alargado para se 

recuperarem os custos investidos. Esta é a principal visão da abordagem do capital humano 

relativamente aos jovens, referindo que a decisão de continuar a estudar pode ser vista como um 

investimento a longo prazo, tendo em conta os potenciais benefícios e ganhos sobre os níveis de 

consumo e rendimentos (Tillmann & Comim, 2016). 

Neste sentido, as famílias têm impacto na decisão de o jovem continuar ou não a estudar, na 

medida em que os jovens poderão aumentar o rendimento familiar assim como acumular capital 

humano para o futuro (Tillmann & Comim, 2016). Porém, estas decisões acarretam custos de 

oportunidade elevados para as famílias, particularmente para as que se encontram em situação de 

carência e vulnerabilidade, especialmente em países em desenvolvimento onde a baixa qualidade da 

educação favorece o ingresso dos jovens no mercado laboral (Tillmann et al., cit. Gonzaga et al., 

2012).  

Além disso, é importante salientar a responsabilização das jovens mulheres pelas tarefas 

domésticas, sendo esta uma limitação para a acumulação de capital humano por parte das jovens 

(Tillmann & Comim, 2016). A evidência empírica demonstra que este tipo de trabalho é tão adverso 

para a escolaridade das jovens quanto o ingresso no mercado de trabalho, ocorrendo porque as jovens 

substituem os pais nos cuidados com crianças (Tillmann et al., cit. Kruger; Berthelom, 2008; 

Edmonds, 2007). 

O facto de as jovens se dedicarem a trabalho doméstico poderá também reduzir os seus 

rendimentos, na medida em que é restringido o tempo em que as mulheres despendem no mercado 

de trabalho e poderá originar o seu abandono ou redução, limitando a sua experiência (Tillmann & 

Comim, 2016).  
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Em vários estudos realizados é demonstrado que as mulheres são mais propensas a se 

tornarem NEET, mas a gender gap varia de forma significativa nos países da OCDE, sendo maior 

em países como a Turquia, México e Chile e menor em países como Montenegro, Rússia, Sérvia e 

Moldávia (Erdoğan et al. cit. Serban 2014, Carcillo et al. 2015, Bardak et al. 2015).  

Esta gender gap é explicada pelos gender roles e a carga de trabalho das mulheres, resultado 

das responsabilidades familiares. Em muitos países, o cuidar de crianças e da casa ainda é uma 

obrigação das mulheres, o que as limita na participação na vida económica e restringe a sua carreira 

educacional. O facto de os serviços sociais serem limitados acentua esta gender gap (Erdoğan et al. 

cit. Furlong 2007, Bardak et al. 2015, Carcillo et al. 2015). 

Além disso, o facto de o sexo feminino ser mais afetado também poderá estar relacionado 

com uma gravidez precoce (Caroleo cit. Eurofond, 2012).  

Outros autores dão enfâse à família, género, rendimentos e escolaridade na decisão de 

continuar a estudar ou ingressar no mercado laboral (Tillmann et al. cit. Corseuil et al., 2001; 

Menezes-Filho, 2002). Além disso, os jovens que vivem em ambiente rurais, nomeadamente em 

áreas da América do Sul, têm maior dificuldade no acesso a bens e serviços, complicando o acesso à 

educação e o ingresso no mercado laboral, levando a que um número elevado de jovens tome a 

decisão de não estudar nem trabalhar. É de realçar que o rendimento familiar e a escolaridade dos 

pais é menor nessas áreas, agravando a situação (Tillmann et al. cit. Alcázar et al., 2002). 

Na opinião de Balan (2016), os fatores de riscos que poderão levar a que um jovem se torne 

NEET são as circunstâncias e dificuldades familiares, o abandono escolar, um nível de saúde precário 

e as desigualdades de género, no sentido em que originam pobreza e vulnerabilidade, contribuindo 

para o aumento do número de NEETs. 

No seguimento da importância da família para um jovem se tornar NEET, alguns autores 

salientam o rendimento familiar, na medida em que jovens com famílias mais pobres têm uma menor 

probabilidade de completarem a sua educação e tendem a não ter acesso a redes que auxiliam na 

procura de um emprego estável. Consequentemente, os estudos apresentam uma relação entre estar 

numa situação de carência económica e a probabilidade de se ser NEET (Erdoğan et al. cit. Furlong 

2007; Genda, 2007; Eurofound, 2011; Alfieri et al., 2015). 

Segundo um relatório da Comissão Europeia (2015), existem várias determinantes para o 

risco de um jovem se tornar NEET, sendo elas:  as características do mercado de trabalho e do 

estado de bem-estar social. Dentro deste tópico é de salientar a legislação de proteção ao emprego, o 

salário mínimo, os sindicatos, e as políticas ativas de mercado de trabalho (Flisi et al. cit. Eurofond, 

2012). 
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Começando pelo primeiro tópico, as características do mercado de trabalho e do estado 

de bem estar, a razão por trás da desregulação do mercado laboral que começou na década de 90, 

define que um nível apertado de regulação do trabalho (por exemplo, regras para processos de 

despedimento e contratação,  pagamentos de rescisão, e requerimentos de notificações) tendem a 

aumentar o desemprego assim como a exclusão do mercado de trabalho, especialmente para os jovens 

(Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). Porém, segundo estudos mais recentes, chega-se à conclusão que a 

principal diferença reside no facto de se a regulação é realizada nos trabalhos permanentes ou 

temporários, isto é, a desregulação dos empregos temporários é considerada positiva no que diz 

respeito à redução do número de NEETs, enquanto a proteção nos empregos permanentes não tem 

impacto no número de NEETs (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012).  

Relativamente ao salário mínimo e tendo em vista a teoria económica neoclássica, a 

conclusão é de que a existência de salários mínimos tem um impacto negativo no emprego, no sentido 

de se imporem salários que poderão ser demasiado altos tendo em conta o nível de produtividade do 

funcionário, levando a que os empregadores se sintam desmotivados a admitir jovens sem quaisquer 

skills (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). Por outro lado, o salário mínimo cria uma base de salário para 

os funcionários, o que tende a aumentar os números de NEETs (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). 

No que diz respeito aos sindicatos, a regulação centralizada do mercado de trabalho 

realizada a partir de negociação coletiva e o estabelecimento de relações cooperativas entre os 

trabalhadores e os empregadores, tem um resultado positivo na integração de jovens no mercado 

laboral através da moderação salarial e de ajustamentos curriculares e de training (Comissão 

Europeia cit. Eurofond, 2012). Quando a cobertura da negociação coletiva é considerada, ou seja, 

quando trabalhadores assalariados são abrangidos pelos acordos coletivos, gera-se uma redução no 

número de NEETs (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). 

Por fim, as políticas ativas do mercado de trabalho, isto é, as Active Labour Market 

Policies – ALMP (Comissão Europeia cit. Eurofond, 2012). Segundo estudos empíricos, existe uma 

relação positiva entre o nível de gastos em políticas ativas do mercado de trabalho (por exemplo, 

assistência na procura de emprego, formação profissional de curta duração, trabalho subsidiado) e a 

probabilidade de se encontrar emprego, reduzindo desta forma o número de NEETs (Flisi et al. cit. 

Eurofond, 2012). 

 Partindo para o segundo tópico, relacionado com o sistema de educação e formação 

profissional, é de realçar a educação vocacional e a formação profissional e a formação com base em 

empresas (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). 
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 Em relação à educação vocacional e à formação profissional, é de salientar que um sistema 

institucionalizado de formação profissional vocacional tem um impacto positivo na redução do risco 

de desemprego e na transição da educação para o trabalho, confirmado através do caso da Alemanha, 

onde existe um sistema duplo que agrega a educação e o estágio no local de trabalho (Flisi et al. cit. 

Eurofond, 2012). Por estas razões, o número de NEETs no país tende a reduzir (Flisi et al. cit. 

Eurofond, 2012). 

 No que se refere o firm-based training, conclui-se que nos países onde a via vocacional não 

está completamente desenvolvida e institucionalizada, a formação com base em empresas pode ser 

uma oportunidade de melhorar e amplificar as hipóteses ocupacionais dos jovens, na medida em que 

os empregadores beneficiam de uma ferramenta de triagem antes de tomarem a decisão de contratar 

(Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). 

 Por último, o terceiro tópico refere-se a fatores contextuais a nível macro, sendo de 

destacar o tamanho do grupo etário dos jovens e o crescimento do PIB nacional - Produto Interno 

Bruto (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012).  

 No que tange o tamanho do grupo etário dos jovens, os resultados empíricos são ambíguos 

(Comissão Europeia cit. Eurofond, 2012). No entanto, é de mencionar que a pressão demográfica é 

vista como um proxy para a competição no mercado de trabalho, tendo em conta que quanto maior 

o grupo de candidatos, maior será a competição entre eles para um emprego disponível (Flisi et al. 

cit. Eurofond, 2012). 

 Relativamente ao crescimento nacional do PIB, é afirmado que condições 

macroeconómicas desfavoráveis aumentam o risco de se tornar NEET, na medida em que o 

crescimento nacional do PIB é um proxy para condições gerais do mercado de trabalho a nível 

nacional (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). Porém, o PIB por si só não revela qualquer relação com o 

rácio de NEETs, levando a concluir que o crescimento da economia tem de ser acompanhado pela 

criação de emprego, sendo esta ideia reforçada pela forte associação entre a taxa de desemprego 

adulto e a taxa de NEETs (Flisi et al. cit. Eurofond, 2012). 

 Segundo estudos empíricos realizados, é observado que níveis baixos de educação também 

acrescem o risco de um jovem se tornar NEET, quase independentemente de outros fatores. Além 

disso, o abandono escolar também origina uma desvantagem para os jovens, visto que eles acabam 

por não possuir as skills que são exigidas no mercado de trabalho. Adicionalmente, estes jovens não 

têm acesso aos canais para a procura de emprego e não terão o capital social e cultural fundamental 

para competir (Erdoğan et al. cit. Raffe, 2003; Genda, 2007; Eurofound, 2011; Mascherini et al., 

2012; Bardak et al., 2015; Carcillo et al., 2015; Alfieri et al., 2015; Brown, 2016). 
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 No ano de 2015, cerca de 13,5% dos homens e mulheres entre os 18 e os 24 anos 

abandonaram precocemente a educação com um ensino secundário inferior. Para este grupo de 

pessoas, as oportunidades laborais são limitadas, sendo que os indicadores mais recentes apontam 

que ocorrerá um aumento na procura de uma força laboral com maiores habilitações no futuro 

(Drumstaité et al., 2015). O baixo nível de escolaridade é um fator que aumenta o risco de um jovem 

se tornar NEET (Drumstaité et al,. 2015). 

 Desta forma, as ações tomadas para se reduzir o número de NEETs devem ter como âmbito 

o aumento do nível educacional dos jovens, no sentido de terem maiores habilitações. 

Adicionalmente, deve ser prevenido o abandono escolar, e tomar medidas logo após os primeiros 

sinais de alerta, isto é, desmotivação perante a educação (Carcillo et al. cit. MacMillan et al., 2012). 

Os jovens que abandonam a educação precocemente e não ingressam no mercado laboral, tendem a 

integrar-se em atividades económicas informais ou ilegais, sendo de realçar que a conexão entre 

desemprego e debilidades a nível de saúde mental, depressão, ansiedade e suicídio já está 

estabelecida (Caroleo et al. cit. OCDE, 2018; Eurofond, 2012).   

 Na opinião de outros autores, o facto de se ter um background de emigrante, possuir uma 

doença ou deficiência e a residência numa área rural, também são fatores que aumentam o risco de 

um jovem se tornar NEET (Erdoğan et al. cit. Eurofound, 2011; Mascherini et al., 2012; Bardak et 

al., 2015; Carcillo et al., 2015; Brown, 2016). 

 No entanto, é de salientar que a condição de NEET não é unicamente relacionada a grupos 

marginalizados, como jovens infratores e sem-abrigo (Caroleo et al. cit. Thompson, 2011) e nem 

sempre é uma escolha pessoal (Caroleo et al., 2020). 

 A condição de NEET pode ser resultado de uma falha dos sistemas de valores hegemónicos 

para inspirar, guiar e dar significado aos jovens à medida que estes avançam ou não, na sua vida 

profissional (Caroleo et al. cit. Drakaki et al., 2014).  

 Enquanto alguns jovens estão impossibilitados de controlar a sua situação pessoal devido a 

doenças ou deficiências, outros jovens conseguem optar e controlar o seu contexto pessoal, mas 

optam por não o fazer e negligenciam a entrada no mercado de trabalho, na educação e na formação 

profissional (Caroleo et al. cit. Eurofond, 2012).  

 Apesar de todas estas características serem observadas na generalidade dos NEETs por todo 

o mundo, é preciso mencionar que a proporção de NEETs varia significativamente a nível nacional, 

sendo que características pessoais semelhantes podem corresponder a diferentes tendências para se 

tornar NEET. Esta situação é muitas vezes observada em regiões da União Europeia sendo comum 

acontecer dentro de um mesmo país (Caroleo et al. cit. Bruno et al., 2014; De Luca et al., 2019). 
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Estas diferenças podem ser explicadas pelos contextos económicos, isto é, os jovens são mais 

propensos a serem afetados pelas flutuações económicas (Caroleo et al., cit. Manfredi et al., 2010; 

Bell & Blanchflower 2011; Bernal-Verdugo et al., 2012; O’Higgins, 2012; Choudry et al., 2012), na 

medida em que os jovens estão mais centralizados em indústrias cíclicas e sensíveis assim como em 

empregos temporários, em que se é mais facilmente dispensado (Caroleo et al., 2020). 

 

2.3: A crise financeira de 2007/2008 

 

Um outro fator que teve impacto no crescimento do número de jovens desempregados e 

NEETs foi a crise financeira de 2007/2008. Esta afetou os jovens de forma significativa levando ao 

desemprego, visto que este grupo se encontra em contratos com maior facilidade de serem 

terminados, denominados como outsiders. É ainda de referir que em contexto de pouca procura no 

mercado de trabalho, os jovens com pouca ou nenhuma experiência têm dificuldades em encontrar 

um emprego (OCDE, 2016). 

Desde o ano de 2009, os países europeus sofreram de forma adversa a crise económica, que 

originou diversos problemas como cortes em apoios sociais e serviços públicos; diminuição do 

emprego, educação e training; crescimento dos custos com transportes, comida e combustível; e por 

fim, decréscimo dos apoios do bem-estar social para os mais necessitados (Conselho da Europa, 

2014).  

Entre os anos de 2009 e 2010, a proporção de crianças e jovens que se encontravam em risco 

de pobreza e exclusão social aumentou de forma significativa para uma percentagem de 27,1% para 

as crianças e 29,1% para os jovens na média dos países da UE27 (Conselho da Europa cit. Comissão 

Europeia, 2012). 

Os jovens foram o grupo mais afetado durante a crise económica, levando a que as suas 

opções de emprego diminuíssem e a taxa de desemprego alcançasse valores muito elevados (Balan, 

2016). Segundo afirmações das Nações Unidas, “os jovens são desproporcionalmente afetados pelo 

desemprego, subemprego, emprego vulnerável e working poverty” e “a crise económica atingiu os 

jovens de forma adversa”. De modo global, a taxa de desemprego jovem foi superior aos restantes 

grupos etários, sendo que registou “o maior acréscimo anual nos últimos 20 anos de estimativas 

globais” no ano de 2009 (Conselho da Europa cit. Nações Unidas, 2012, p. 16; Organização 

Internacional do Trabalho, 2011 a)). A nível europeu, a taxa de desemprego jovem no ano de 2012 

situava-se nos 25,8%, isto é, 10% mais que no ano de 2008 – 15% (Conselho Europeu cit. Godson, 

2013). 
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No período de crise, a União Europeia sofreu um forte aumento da taxa de desemprego 

jovem, e no ano de 2013 registou o valor de 23,7% e 22,2% no ano de 2014 (Balan, 2016). Em alguns 

estados-membros como a Espanha e Grécia, a taxa de desemprego jovem sofreu um aumento superior 

a 50%. As únicas exceções ocorreram em países como a Áustria e Alemanha, onde o sistema de 

ensino é duplo (Balan, 2016). 

No ano de 2014, a nível mundial, o desemprego jovem registou o valor de 13,2%, ou seja, 

o triplo do valor registado no desemprego adulto (Balan, 2016).  

Acompanhando o desemprego jovem na Europa, aumentaram igualmente o número de 

crianças e jovens que não estudam, trabalham ou se encontram em programas de formação (NEET). 

Desde o ano de 2008, o número de NEETs tem aumentado de forma abrupta, sendo que no ano de 

2011, 7,5 milhões de jovens entre os 15 e os 24 anos se encontravam excluídos do mercado laboral 

e da educação na Europa. Neste sentido, no ano de 2008 a percentagem de NEETs entre os 15 e os 

24 anos era de 11%, enquanto no ano de 2011 acresceu para 13% (Conselho Europeu cit. Comissão 

Europeia, 2012; Mascherini et al, 2012). 

Devido aos efeitos económicos da crise e das políticas de austeridade implementadas nos 

países europeus, as pessoas mais necessitadas foram extremamente prejudicadas na medida em que 

deixaram de beneficiar de programas educacionais, de saúde e de emprego que ajudavam na 

assistência à população, principalmente pessoas marginalizadas e com baixos rendimentos. Além 

disso, a crise também afetou as crianças e jovens que mudaram de cidade ou país e deixaram a família 

e a sua rede de apoio social, em busca de condições de trabalho melhores, acarretando riscos de 

exploração, tráfico e saúde (Conselho Europeu cit. Nações Unidas, 2012; Organização Internacional 

do Trabalho, 2011b; Comissão Europeia, 2012). 

Todos os efeitos que a crise originou, causaram implicações no que diz respeito à 

participação cívica e ao envolvimento democrático dos jovens, o que poderá provocar uma exclusão 

da participação dos jovens na sociedade civil. Uma outra implicação terá sido o facto de os jovens 

participarem em atos considerados problemáticos, no sentido em que o desemprego jovem, segundo 

dados das Nações Unidas, pode provocar distúrbios civis, tal como aconteceu em vários países 

europeus como Espanha, Portugal e Grécia (Conselho Europeu cit. Mascherini et al. 2012; Nações 

Unidas, 2012; Chang, 2012). 

Em síntese, a crise económica afetou milhões de jovens europeus, na medida em que causou: 

um acréscimo na exclusão social, pobreza, desemprego e no número de NEETs; um aumento das 

políticas de austeridade, tráfico e exploração e problemas de saúde; o aparecimento de padrões de 
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migração forçada, alienação e distanciamento na participação civil e revoltas urbanas (Conselho da 

Europa, 2014). 

Relativamente aos jovens NEET dos 15 dos 29 anos e segundo dados da OCDE, o número 

de NEETs no ano de 2015 registava-se maior que nos anos precedentes à crise económica na maioria 

dos países da OCDE, sendo o valor de 40 milhões de jovens. É de referir que os mais vulneráveis, 

isto é, com baixas habilitações, doença, problemas sociais ou um background de emigrante, são os 

mais propensos a se encontrarem em situações de desemprego, sem educação de qualidade ou 

oportunidades de formação profissional. É importante salientar que mais de 2/3 dos NEETs da OCDE 

(28 milhões de jovens), são inativos, isto é, não estão à procura de emprego (OCDE, 2016). 

Segundo dados da OCDE, a percentagem de NEETs diminuiu 1,7% entre os anos de 2000 e 

2016, no entanto, durante os anos da crise, isto é, entre os anos de 2008 e 2010, a percentagem de 

NEETs tinha aumentado de 13,4% para 16%, com acréscimos de mais de 5% em países como a 

Irlanda, Estónia, Espanha e Islândia (Caroleo cit. OCDE, 2012). 

No ano de 2014, a percentagem de jovens que não se encontrava a estudar, a trabalhar ou em 

formação profissional na UE28 variou de 6,4% no grupo etário dos 15 aos 19 anos e 20,3% no grupo 

etário dos 25 aos 29 anos (Balan, 2016). Estas percentagens variam consoante o estado-membro e 

em cada grupo etário. Na medida em que o desemprego jovem aumentou durante o contexto de crise, 

aumentou igualmente do número de NEETs com habilitações elevadas (Balan, 2016). 

 Além disso, analisando a taxa de NEETs, também se verificou um gap entre homens e 

mulheres, alcançando-se o valor de 10% na República Checa, e valores superiores a 6% em países 

como Hungria, Roménia, Eslováquia e Malta (Balan, 2016). Esta gap de géneros pode ser explicada 

pelas condições socioeconómicas dos países assim como as tradições existentes (Balan, 2016) 
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No entanto, analisando a Europa por regiões e segundo os dados da Tabela 3, verifica-se que 

na Europa do Norte e Continental, os valores registados da taxa de NEET durante os anos de 2000 a 

2016 foram abaixo dos 16%, à exceção da Irlanda e França. (Caroleo et al., cit. Eichhorst and Neder 

2014). 

Na Europa de Leste, foi registada uma diminuição dos valores da taxa de NEETs durante os 

anos de 2000 a 2007, no entanto, surgiu um acréscimo em todos os países após estes anos. No ano 

de 2013, este valor começou a diminuir (Caroleo et al.cit. Eichhorst and Neder, 2014). 

O pior cenário foi observado nos países mediterrâneos, nomeadamente Espanha, Itália e 

Grécia, onde o valor da taxa de NEETs alcançou o valor de 28% no ano de 2014, sendo que nos anos 

Tabela 3: Percentagem de NEETs e percentagem de inativos nos anos de 2007 e 2016 

 

Fonte: Caroleo et al., 2020, p.995 



34 
 

seguintes registou apenas uma diminuição pouco significativa (Caroleo et al cit. Eichhorst & Neder, 

2014).  

Analisando os dados relativamente à taxa de NEETs segundo grupo etários na Europa (dos 

19 aos 24 anos e dos 25 aos 30 anos) retratados na Tabela 3, observamos que entre os anos de 2007 

e 2016, muitos países europeus, especialmente nos países do mediterrâneo, a taxa de NEETs 

aumentou, principalmente no grupo etário mais velho, demonstrando que a transição da escola para 

o mercado de trabalho é alongada e é marcada por dificuldades para os jovens que tentam ingressar 

no mercado de trabalho (Caroleo et al., 2020)..  

Em países como a Grécia, Espanha e Itália o crescimento foi de 10% no grupo etário dos 25 

aos 30 anos, enquanto acréscimos de 3% foram registados em países da Europa do Norte como a 

Finlândia e Dinamarca (Caroleo  et al., 2020).  

Nos países da Europa Continental e Europa de Leste, como a Alemanha, Áustria, Suécia, 

Polónia, Hungria, Estónia e Eslovénia, a taxa de NEETs sofreu uma redução ou um acréscimo 

diminuto, embora os valores tenham sido superiores à média da OCDE (Caroleo et al., 2020). 

Relativamente à percentagem de jovens NEET inativos durante os anos de 2007 a 2016 

observados na Tabela 3, os números são elevados em diversos países. De modo geral, há uma menor 

incidência de jovens inativos no número total de NEETs nos países do mediterrâneo no ano de 2016, 

em ambos os grupos etários. A causa desta situação é o facto de o desemprego jovem só ter 

aumentado no período após a crise económica, originando um aumento na taxa de NEETs (Caroleo 

et al., 2020). 

Nos países Nórdicos e da Europa Continental assim como na Irlanda e Reino Unido, no ano 

de 2016, mais de 2/3 dos NEETs no grupo etário dos 25 aos 30 anos era inativo (Caroleo et al., 2020). 

Este contexto de jovens que não estudam nem trabalham, traz consequências políticas, 

económicas e sociais. Na ausência de uma assistência apropriada e de uma diminuição dos 

rendimentos do agregado familiar, o risco de pobreza aumenta. Como consequência, as famílias 

jovens recorrem a um corte nas despesas relativas a comida, habitação e saúde, causando riscos na 

sua saúde e bem-estar. Os jovens adultos que estão durante longos períodos inativos ou em situação 

de desemprego, sofrem futuramente, na medida em que as oportunidades de emprego e de 

rendimentos, decrescem (OCDE cit. OCDE, 2015a).  

A crescente incerteza com que os jovens se deparam no início da sua carreira profissional 

pode limitá-los no alcance de etapas tradicionais da vida adulta, isto é, ter um emprego estável é 
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comummente associado com a decisão de deixar a casa dos pais e é usualmente um pré-requisito 

para começar uma família (OCDE cit. Carcillo et al., 2015). 

A longo prazo, as situações de desemprego e inatividade poderão levar a que os jovens se 

isolem e afastem da sociedade. Consequentemente, originam-se problemas sociais relacionados com 

saúde, infertilidade e confiança, levando possivelmente a atos criminais (OCDE cit. Carcillo et al., 

2015). 

Após a situação de crise, a recuperação realizada pelos países afetados não foi suficiente de 

forma a se alcançar os valores de emprego jovem anteriores à crise. Desta forma, nos países da 

OCDE, o número de jovens empregados entre os 15 e 29 anos entre os de 2007 e 2015 reduziu em 

8%, enquanto o emprego no geral aumentou de forma pouco significativa (OCDE, 2016). 

Ainda que a nível global, os países conseguissem recuperar parte do seu nível económico 

anterior ao período de crise, a criação de empregos não seria suficiente para as necessidades do 

mercado de trabalho (Balan, 2016). Esta situação ocorre devido à crescente complexidade existente 

no meio económico, que sofreu alterações profundas durante o contexto de crise (Balan, 2016). Nesse 

período, as empresas focaram-se em poupar e diminuir os custos, implementando a automação em 

grande escala e reduzindo o número de postos de trabalho, assim como as oportunidades de criação 

de emprego (Balan cit. Frey & Osborne, 2013). 

2.4: A Pandemia do Covid-19 

 

Desde a declaração do coronavírus como uma pandemia em 11 de março de 2020 pela 

Organização Mundial de Saúde, vidas foram devastadas por todo o mundo, relatando-se 55 milhões 

de casos em todo o mundo e 1,3 milhões de mortes registadas (Eurofond cit. Organização Mundial 

de Saúde, 2020; ECDC, 2020). As medidas de saúde pública para conter a pandemia interromperam 

atividades relacionadas com viagens, aglomerações públicas, tendo tido impactos principalmente em 

áreas como a arte, entretenimento, espetáculos ao vivo, turismo, transportes e setor hospitalar 

(Eurofond, 2021). No entanto, as consequências a nível económico e no mercado laboral foram muito 

além, na medida em que as práticas laborais tiveram de sofrer alterações relativamente a restrições 

de viagens, medidas de distanciamento social e protocolos de higiene e saúde (Eurofond, 2021). 

Ainda que em novembro de 2020 tivesse ocorrido algum otimismo devido ao 

desenvolvimento de vacinas, foi revelado que ainda que a vacina fosse distribuída rapidamente, não 

seria possível conter uma segunda vaga do vírus. Esta segunda vaga foi mais impactante no número 

de infeções e desta forma foi acompanhada de medidas mais restritivas, tendo consequências na 

economia e na sociedade (Eurofond, 2021). 
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Deste modo, a Comissão Europeia espera que a economia da União Europeia reduza cerca 

de 6,3% em 2020 com uma possível recuperação de 3,8% em 2021. A taxa de desemprego anual irá 

situar-se no valor de 7,7% no ano de 2020 (Eurofond cit. Comissão Europeia, 2020a). Ainda que esta 

percentagem seja um aumento de 1 ponto percentual relativamente ao ano anterior, o impacto do 

covid-19 no mercado de trabalho tem sido atenuado por políticas públicas (Eurofond, 2020). 

No ano de 2021 é expectável que a taxa de desemprego anual aumente para o valor de 8,6% 

e se situe no valor de 8% em 2022 (Eurofond, 2021). Ainda assim, é de salientar que estes valores 

de desemprego são inferiores aos valores registados na crise económica de 2008/2010.  Esta situação 

ocorre porque a resposta da União Europeia e dos respetivos estados-membros foi mais significativa, 

na medida em que aprenderam com as práticas de êxito utilizadas em alguns países durante a crise 

financeira (Eurofond, 2021). 

De modo geral, a pandemia do covid-19 afeta não só a economia e o mercado de trabalho, 

mas também os próprios cidadãos, no sentido em que a redução das horas de trabalho e o desemprego 

aumentaram a percentagem de famílias que declaram ter dificuldades em fazer face aos desafios, 

levando mais famílias a sofrer atrasos no pagamento de rendas e hipotecas assim como no 

incumprimento de empréstimos (Eurofond, 2021). Além disso, as restrições aos contactos sociais 

contribuíram para um declínio do bem-estar, com algumas pequenas melhorias observadas durante 

o levantamento inicial das restrições mais severas no Verão de 2020 (Eurofond cit. Eurofound, 

2020a). 

Desta forma, é importante analisar os impactos que a covid-19 teve a nível do mercado 

laboral, principalmente tendo em conta o desemprego, inatividade e contratos temporários. No 

Gráfico 1, podemos analisar os níveis de emprego dos anos de 2018 a 2020 na União Europeia, por 

trimestre (Eurofond, 2021). 
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Analisando os dados apresentados no Gráfico 1, observamos que o emprego registado no 

Q1 de 2020 foi inferior ao que era esperado, acontecendo a mesma situação no Q2 de 2020 de forma 

mais significativa, isto é, onde as medidas de confinamento ocorreram de modo mais impactante 

(Eurofond, 2021).  Podemos verificar que comparando o Q4 de 2019 relativamente ao Q2 do ano de 

2020, houve uma diminuição de 5,7 milhões de pessoas empregadas, e se tivermos em conta o trend 

que era expectável, isto é, o número de pessoas que poderiam estar empregadas antes da crise 

pandémica, o valor é 6,3 milhões de pessoas (Eurofond, 2021). De modo sucinto, registou-se uma 

redução de 3,1% no emprego comparando com o trend (Eurofond, 2021). 

 Durante este mesmo período, isto é, do Q4 do ano de 2019 ao Q2 do ano de 2020, a taxa de 

desemprego na UE 27, cresceu de 6,6% para 6,7%. No entanto, era esperado que em setembro de 

2020, este valor atingisse os 7,5%, o que seria considerado um aumento significativo num curto 

período de tempo, apresentado valores superiores aos existentes no período pré-crise, contudo, 

verificando-se um ténue crescimento (< 1%) (Eurofond cit. Eurostat, 2020a). 

 A fim de compreender a mudança demonstrada a nível de emprego e a pequena alteração nas 

taxas de desemprego é referido que a principal razão para a discrepância entre estes valores é que a 

maior parte do declínio do emprego ocorreu como resultado de transições para a inatividade em vez 

de desemprego, isto é, as pessoas que perdem o seu emprego e já não procuram trabalho são 

classificados como inativos e estão fora do mercado laboral. Neste sentido, a inatividade não é 

considerada e medida como desemprego (Eurofond, 2021). 

Gráfico 1: Emprego na União Europeia - 27 de 2018 a 2020, por trimestre 

 

Gráfico 2: Emprego na União Europeia - 27 de 2018 a 2020, por trimestre 

Fonte: Eurofond, 2021, p.6 

 

Fonte: Eurofond, 2021 
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A Figura 1 demonstra as transições laborais durante o Trimestre 1 e o Trimestre 2 do ano de 

2020 na UE 26, visto que a Alemanha não foi incluída (Eurofond, 2021). De modo geral, podemos 

verificar que a covid-19 causou impactos negativos no emprego, visto que o fluxo de empregados 

para desempregados foi superior a 1,2 milhões, ou seja, menos de metade do fluxo de empregados 

para inativos (mais de 2,6 milhões).  Os fluxos brutos para cada uma destas transições foram os mais 

elevados de que há registo, relativamente a qualquer trimestre nos últimos 10 anos (Eurofond, 2021). 

É de referir que o emprego se reduziu em 3,8 milhões no trimestre em que ocorreu a 1ª vaga 

da pandemia. A maioria deste decréscimo foi refletido num grande aumento da inatividade (+3,7 

milhões), com um aumento muito mais modesto do desemprego (+0,1 milhões) (Eurostat, 2020b). 

Além disso, houve um fluxo líquido de 1,1 milhões de pessoas que passaram do desemprego para a 

inatividade, o que amenizou ainda mais os valores de desemprego no trimestre (Eurofond, 2021).  

Figura 1: Transições do mercado laboral na UE26, Q1- 2020 e Q2 - 2020 

 

Figura 2: Transições do mercado laboral na UE26, Q1- 2020 e Q2 - 2020 

Fonte: Eurofond, 2021, p.7 

 

Gráfico 3: Mudanças no 

emprego, Q2 2019 – Q2 2020 na 

EU 27 (%)Fonte: Eurofond, 2021 
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No Gráfico 2 podemos observar as mudanças ocorridas no mercado laboral entre o 2º 

trimestre do ano de 2010 e o 2º trimestre do ano de 2020, tendo em conta as diferentes formas de 

emprego (Eurofond, 2021). 

Os trabalhadores com condições de emprego precárias têm estado distintamente expostos à 

perda de emprego devido à pandemia. Em particular, os trabalhadores com contratos temporários 

têm sido afetados de forma desproporcional (Eurofond, 2021). Como na maioria das crises, a não 

renovação de contratos temporários tende a ser o primeiro ajustamento do mercado de trabalho feito 

pelos empregadores. Assim sendo, o número de contratos temporários na UE27 diminuiu em 17% 

entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020 e estas perdas, cerca de 4,3 milhões 

de postos de trabalho, representaram mais de três quartos do declínio do emprego agregado na UE 

(Eurofond, 2021). O alojamento e serviços alimentares foi o sector mais afetado pela rescisão ou 

não-renovação de contratos temporários. O emprego temporário neste sector diminuiu 42% de ano 

para ano, até ao segundo trimestre de 2020 (Eurofond, 2021). 

A partir do Gráfico 2 também podemos verificar que o número de trabalhadores com 

múltiplos empregos também diminuiu acentuadamente, em 900.000 (-13% numa base anual) na 

UE27. As maiores alterações foram registadas em Portugal (-38%), Chipre (-31%), Irlanda (-27%) e 

Espanha (-23%), devido a declínios na atividade turística durante a pandemia (Eurofond, 2021). 

Os níveis de emprego para trabalhadores independentes também diminuíram, no entanto, a 

mudança não foi tão significativa como a observada para o trabalho temporário. De modo geral, 

houve 600.000 trabalhadores independentes a menos no segundo trimestre de 2020 em relação ao 

ano de 2019 (-2,1%) com um declínio mais acentuado entre os proprietários de empresas 

 

 

 

Fonte: Eurofond, 2021, p.8 

 

Fonte: Eurofond, 2021 

Gráfico 2: Mudanças no emprego, Q2 2019 – Q2 2020 na EU 27 (%) 
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empregadoras (trabalhadores independentes com empregados, 5%) do que entre os trabalhadores por 

conta própria (trabalhadores independentes sem empregados, < 1%) (Eurofond, 2021). 

Em seguida, é importante analisar o impacto que a pandemia do Covid 19 teve no emprego, 

horas trabalhadas e percentagem de pessoas que estão empregadas, mas não trabalham, na medida 

em que as maiores alterações foram registadas nestes parâmetros. A percentagem dos trabalhadores 

da UE que não trabalhavam na semana de referência no segundo trimestre de 2019 foi de cerca de 

7%, sendo que no segundo trimestre do 2020, o valor foi de 17%, isto é, mais do dobro (Eurofond, 

2021). 

A diminuição do número de empregados e da média de horas de trabalho semanais para quem 

continua a trabalhar foram também generalizados, porém não contribuíram de forma significativa 

para o declínio geral do número de horas trabalhadas (Eurofond, 2021). 

Na Tabela 4, podemos observar as alterações no emprego, horas trabalhadas e a percentagem 

de pessoas que estão empregadas, mas não trabalham, nos estados-membros da UE 27 entre o 2º 

trimestre do ano de 2019 e o 2º trimestre do ano de 2020 (Eurofond, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurofond, 2021, p.9 

 

Fonte: Eurofond, 2021 

Tabela 4: Alterações no emprego, horas trabalhadas e percentagem de pessoas que estão empregadas, mas não 

trabalham, nos países da UE 27 entre o 2º trimestre de 2019 e o 2º trimestre de 2020 

 

Tabela 5: Alterações no emprego, horas trabalhadas e percentagem de pessoas que estão empregadas, mas não 

trabalham, nos países da UE 27 entre o 2º trimestre de 2019 e o 2º trimestre de 2020 
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Ao constatar os dados demonstrados na Tabela 4, chegamos à conclusão de que a Malta foi 

o único país onde se verificou um aumento de emprego, sendo o valor de 2,8%. Em países como a 

Finlândia, Chipre e Hungria ocorreu um pequeno acréscimo no número de horas de trabalho 

semanais. Para os restantes países, os indicadores mantiveram-se estáveis ou observou-se uma 

diminuição do emprego (Eurofond, 2021). 

Relativamente às horas de trabalho semanais (Tabela 4), reduziram de forma significativa 

na Áustria, na medida em que houve uma diminuição de 2,6 horas por semana (Eurofond, 2021). 

No que diz respeito ao emprego (Tabela 4), a Espanha e a Bulgária destacaram-se por terem 

os valores mais elevados, registando decréscimos de 6,1% e 5,6% respetivamente (Eurofond, 2021). 

No que concerne a percentagem de pessoas que estão empregadas, mas não trabalham 

(Tabela 4), esta aumentou em todos os países, desde o segundo trimestre do ano de 2019 ao segundo 

trimestre do ano de 2020. No entanto, é possível perceber que existiram grandes variações consoante 

os países observados, devido principalmente ao nível de implementação e abrangência das políticas 

de apoio para os trabalhadores e empregadores, nos setores mais afetados (Eurofond, 2021). 

É de salientar que na França, Bélgica, Grécia, Eslovénia, Itália, Espanha e Reino Unido, pelo 

menos um em cada cinco trabalhadores não estava a trabalhar na semana de referência no segundo 

trimestre do ano de 2020 (Eurofond, 2021). 

De modo geral, é estimado que a diminuição agregada do número de horas trabalhadas 

semanalmente se situa entre os 14% e os 15% no 2º trimestre do ano de 2020, sendo que 2/3 desta 

diminuição atribuídos a layoff ou licença temporária de trabalhadores, estando o restante terço afeto 

uniformemente entre diminuições de carga laboral e recursos humanos (Eurofond, 2021). 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

De modo geral, a pandemia do Covid-19 afetou de forma desproporcional os jovens e as 

mulheres. Como na maioria das crises, o grupo etário mais prejudicado foi o dos 15 aos 24 anos, que 

sofreu as maiores reduções a nível de emprego, na medida em que o recrutamento foi praticamente 

interrompido (Eurofond, 2021). Além disso, os setores que abrangiam uma grande quantidade de 

jovens, como o setor hoteleiro e de lazer, foram significativamente impactados pela pandemia e pelas 

medidas de confinamento, levando a perdas de emprego (Eurofond, 2021). 

A partir da Tabela 5, verificamos que o emprego diminuiu entre 7% a 8% na faixa etária dos 

jovens, dos 15 aos 24 anos, sendo estes os valores mais elevados entre o 2º trimestre do ano de 2019 

e o 2º trimestre do ano de 2020 (Eurofond, 2021). É ainda possível observar que as mulheres deste 

grupo etário foram mais afetadas do que os homens. Neste mesmo grupo etário, também se 

registaram as maiores percentagens relativamente a pessoas que estão empregadas, mas não 

trabalham ou estão em licença. As percentagens registadas foram de 11,1% para os homens e 11,9% 

para as mulheres (Eurofond, 2021). 

No que diz respeito às horas trabalhadas semanalmente, as maiores diminuições ocorreram 

no sexo masculino (Eurofond, 2021). Neste sentido, chega-se à conclusão de que embora os 

trabalhadores masculinos fossem mais propensos a uma redução das suas horas de trabalho como 

resultado da pandemia, era mais provável que as trabalhadoras estivessem ausentes do trabalho, 

enquanto permanecem empregadas. No entanto, estas conclusões são para a UE27 como um todo e 

estes indicadores podem variar consoante o país analisado (Eurofond, 2021). 

Tabela 5: Alterações no emprego, horas trabalhadas e percentagem de pessoas empregadas, mas que 

não trabalham, por idade e sexo, 2º trimestre 2019 - 2º trimestre 2020, UE27 

Tabela 4: Alterações no emprego, horas trabalhadas e percentagem de pessoas empregadas, mas que 

não trabalham, por idade e sexo, 2º trimestre 2019 - 2º trimestre 2020, UE27 

 

Gráfico 4: Percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não se encontram a estudar ou que não 

estão inseridos no mercado laboral nos países da OCDE no ano de 2019Tabela 6: Alterações no 

emprego, horas trabalhadas e percentagem de pessoas empregadas, mas que não trabalham, por 

idade e sexo, 2º trimestre 2019 - 2º trimestre 2020, UE27 

Tabela 4: Alterações no emprego, horas trabalhadas e percentagem de pessoas empregadas, mas que 

não trabalham, por idade e sexo, 2º trimestre 2019 - 2º trimestre 2020, UE27 

Fonte: Eurofond, 2021, p.10 
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Para os trabalhadores dos 25 aos 54 anos, as reduções no emprego foram mais baixas, sendo 

que no grupo etário dos 55 aos 64 anos, ou seja, a faixa etária em pré-reforma, o emprego aumentou, 

possivelmente por razões de envelhecimento populacional (Eurofond, 2021).  

A diminuição dos níveis de emprego para o grupo etário dos 65+, isto é, o grupo da pós-

reforma, vai contra a tendência (Eurofond, 2021). No período de expansão do emprego, nos anos de 

2013 a 2019, esta foi a coorte de crescimento mais rápido em termos relativos. Neste sentido, é 

provável que muitos trabalhadores neste grupo tenham alterado os seus planos de reforma como 

resultado direto da pandemia da Covid-19, na medida em que os trabalhadores mais velhos são mais 

vulneráveis aos efeitos mais graves do vírus, e deste modo, o facto de haver contato social no 

emprego poderá ter sido um fator determinante (Eurofond cit. Crawford & Karjalainen, 2020; Baily 

et al, 2020). 

Para aqueles que continuaram a trabalhar, as horas de trabalho semanal diminuíram mais 

para os homens do que para as mulheres durante o período estudado. Esta situação ocorre porque as 

mulheres empregadas provavelmente deixaram de trabalhar temporariamente. Este cenário já tinha 

sido estudado anteriormente na primeira vaga do vírus no Reino Unido, onde se verificou que uma 

maior percentagem de mulheres estava em licença, sendo o valor de 28% em comparação com 24% 

dos homens (Eurofond, 2021). O motivo para este cenário é que as mulheres e as mães trabalhadoras 

têm assumido os cuidados domésticos e responsabilidades, que aumentaram durante a pandemia, 

devido ao encerramento de escolas e centros de acolhimento de crianças (Eurofond cit. Sevilla & 

Smith, 2020). 

Em habitações com dois trabalhadores e onde existia uma possibilidade de escolha, as 

mulheres eram mais propensas a beneficiar de licenças do que os seus parceiros masculinos 

(Eurofond, 2021). 

De modo geral, os efeitos da pandemia diferenciam-se no género e na idade. Esta 

diferenciação ocorre porque existe uma representação excessiva de trabalhadores mais jovens e 

mulheres, que se encontravam em setores que dispõem de um contacto social intensivo, como os 

sectores de serviços, que foram os primeiros a ser sujeitos a restrições durante os confinamentos da 

primavera do ano de 2020. Destes setores podemos destacar a hotelaria, comércio, artes e 

entretenimento. Além disso, também se podem salientar setores em que a procura diminuiu de forma 

significativa devido à pandemia, como por exemplo o transporte aéreo (Eurofond, 2021). 

A pandemia do Covid-19 afetou de forma significativa a economia, o mercado de trabalho e 

a sociedade como um todo. Neste sentido, a economia na Europa foi impactada de forma negativa, 

sendo de realçar que é previsível que enquanto a crise persiste, o desemprego tende a aumentar. No 
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entanto, os valores registados na crise pandémica são inferiores aos números assinalados na crise 

financeira de 2008/2010, principalmente devido à célere resposta política nos estados-membros 

(Eurofond, 2021).  

Relativamente aos efeitos experienciados no mercado laboral, como os números de 

desemprego e emprego, estes ainda são limitados e pouco impactantes. Porém, ao verificarmos os 

valores das horas de trabalho semanal e o número de pessoas que estão empregadas, mas não 

trabalham, observamos alterações marcantes, na medida em que as horas semanais de trabalho 

reduziram-se em 1hora e o número de pessoas empregadas sem trabalhar aumentou em 17% nos 

estados-membros da UE no período de um ano (Eurofond, 2021).  

Além disso, é importante realçar que um grande número de pessoas passou de trabalhador a 

inativo, excedendo a transição relativamente ao desemprego, no seguimento da diminuição de vagas 

para posições laborais. Esta situação acarreta problemas futuros, visto que reintegração destas 

pessoas tende a ser mais difícil (Eurofond, 2021). 

Um outro fator demonstrado foi a queda da percentagem de contratos temporários (cerca de 

17% entre o segundo trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020), o que indica uma inclusão 

limitada destes trabalhadores em regimes de proteção do emprego (Eurofond, 2021). 

É ainda importante salientar as conclusões obtidas através do inquérito denominado Living, 

working and Covid-19, realizado via online pelo Eurofond. Neste inquérito, foi possível concluir que 

os jovens foram as pessoas mais afetadas pelas reduções nos níveis de emprego, ou seja, uma situação 

semelhante ao que aconteceu na crise financeira de 2008/2010, que levou a graves consequências a 

longo prazo relativamente ao acesso dos jovens ao mercado laboral. Deste modo, é importante 

prevenir a emergência de outra lost generation, sendo esta uma prioridade para os decisores políticos, 

que devem criar medidas de mercado de trabalho ativo, no sentido de mitigar as consequências da 

crise (Eurofond, 2021).  

Desta forma, e tendo em conta o impacto particular que a pandemia está a originar nos jovens, 

nos trabalhadores menos qualificados e nos grupos mais vulneráveis, deve ser dada especial atenção 

à resolução das fraquezas estruturais destes grupos no mercado de trabalho face às novas exigências 

de aptidões, de uma economia digitalizada e neutra em termos de carbono. Assim, existe a 

necessidade de uma resposta rápida, com medidas específicas e adequadas, garantindo-se uma 

melhor informação política e um acesso rápido aos dados sobre potenciais grupos-alvo, a fim de 

fornecer estimativas mais claras das necessidades orçamentais e permitir o planeamento e a sua 

implementação (Eurofond, 2021). 
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Capítulo 3: As consequências sociais e económicas do fenómeno  

  

Na generalidade, os problemas que os jovens enfrentam no mercado de trabalho originam 

consequências sociais, económicas e culturais nefastas, afetando não só os jovens, mas também as 

respetivas famílias e comunidades em que se inserem, a nível local, nacional e internacional (Bălan, 

2016). 

 As principais consequências da sua inatividade são os riscos económicos, relativos às suas 

perspetivas no presente e no futuro a médio e longo prazo, tendo em conta fatores como a sua carreira 

e futuras pensões/reformas; os riscos sociais de exclusão social e pobreza assim como a diminuição 

e incapacidade da sua participação na comunidade e no desenvolvimento da sociedade (Bălan, 2016). 

 No sentido em que a situação de NEET apresenta todos esses custos mencionados 

anteriormente, têm vindo a surgir tentativas de estimar e calcular o impacto desses custos, visto que 

o cálculo desses custos ajudará na formulação de políticas para os jovens e medidas para a integração 

dos jovens no mercado de trabalho ou a continuação da sua educação ou formação profissional 

(Bălan, 2016). 

 No entanto, o cálculo desses custos é bastante complexo, no sentido em que existem diversos 

e variados custos a considerar para os NEET, isto é, custos gerais, custos a médio prazo e custos a 

longo prazo, e assim a informação necessária tende a ser incompleta ou não existir (Balan, 2016). 

 Tendo em conta a complexidade do cálculo, Godfrey et al (2002), formularam uma 

metodologia de modo a estimar o custo gerado pelos jovens na situação de NEET. Assim, os fatores 

a ter em atenção são (Bălan, 2016):  

• os custos abrangidos pelas finanças públicas, com o intuito de se identificar o impacto que o 

grupo dos NEET tem sobre as finanças públicas, tendo em vista os sistemas de assistência 

social (subsídios de desemprego, abonos, subsídios de alojamento, subsídios de estudante, 

etc.), bem como as despesas relacionadas com saúde, assistência social assim como assuntos 

de justiça penal;  

 

• os custos relacionados com recursos, denominados “custos totais em termos de recursos”, 

que incluem a estimativa de perdas causadas pela economia, as perdas gerais dos serviços de 

assistência social concedidas aos indivíduos em questão e às suas famílias, assim como o 

impacto dos custos em termos de recursos ou os custos de oportunidade para a sociedade, ou 

seja, a receita dos empregadores e das pessoas que se encontram a desenvolver atividades 
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independentes, serviços para empregadores que não sejam de natureza financeira, bens 

produzidos para consumo próprio, pensões privadas, etc. 

Num relatório do Eurofond, denominado Mapping youth transitions in Europe (2014), estão 

estimados os resultados esperados relativamente à incapacidade de se integrar os jovens NEET no 

mercado de trabalho. O resultado estimado anual destas perdas foi de 162809 biliões de euros no ano 

de 2012, sendo superior aos anos anteriores em que o valor rondava os 119 biliões de euros no ano 

de 2008 e 153 biliões no ano de 2011, o que corresponde a uma percentagem de 1,26% do Produto 

Interno Bruto agregado, consistindo em 151393 biliões de euros de ganhos perdidos e 14415 biliões 

de euros de excedente de transferência (Bălan cit. Eurofond, 2012).  

A nível de países, as despesas anuais mais elevadas no ano de 2012, situaram-se na Itália, sendo 

o valor de 34,9 biliões de euros; Reino Unido, registando o valor de 17 biliões de euros; Espanha 

apresentando o valor de 15,9 biliões de euros; por fim, a Alemanha com um valor de 13,4 biliões de 

euros (Bălan cit. Eurofond, 2012). 

Relativamente às percentagens de PIB despendidas nos jovens NEET, a Grécia e Bulgária foram 

os países que registaram maiores despesas, alocando 4,27% e 3,31% respetivamente. As 

percentagens mais baixas situaram-se no Luxemburgo e Alemanha, com valores de 0,26% e 0,34% 

(Bălan cit. Eurofond, 2012). 

Além disso, os jovens NEET acarretam despesas para a sociedade em geral, perdendo-se milhões 

de euros em perdas de impostos, inatividade e os custos associados a medidas direcionadas para os 

NEET (Drumstaité et al., 2015). 

É de realçar que no ano de 2014, existiam mais de 14 milhões jovens abaixo dos 30 anos de idade 

que não estudavam nem trabalham a nível europeu (Drumstaité et al., 2015). 

Apesar de os riscos económicos serem uma parte dos efeitos causados pelos jovens NEET, os 

impactos a nível social são ainda mais significativos, na medida em que afetam não apenas o jovem, 

mas também a família e a sociedade em geral (Bălan, 2016). 

A exclusão destes jovens no mercado de trabalho, na educação e nos sistemas de formação 

profissional/vocacional, aumenta o risco de exclusão social e diminui as oportunidades de reemprego 

(Bălan, 2016).  

A falta de rendimentos destes jovens ou a sua insuficiência, condiciona-lhes o acesso e 

envolvimento em diversas atividades assim como a compra de variados bens de consumo. É de 

salientar que os jovens NEET são excluídos das redes e relações sociais criadas no ambiente laboral 

ou educacional (Bălan, 2016).  
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O facto de os jovens não terem um emprego ou não se inserirem na educação ou formação 

profissional/vocacional, causa impactos não apenas no sentido material, mas também a nível 

emocional. Estes efeitos são aparentes e têm consequências significativas em todas as 

valências/etapas da vida de um ser humano, do ponto de vista social e privado, mas também a nível 

familiar e de amizades (Bălan, 2016). 

Neste sentido e tendo em conta todas as dificuldades dos jovens NEET, estes experienciam 

sentimentos de stress, pânico, frustração, raiva e um aparecimento de uma ansiedade acentuada 

(Bălan, 2016). Todas estas emoções experienciadas pelos jovens devido ao facto de não terem um 

emprego ou auferirem um rendimento baixo, têm impactos a nível individual, mas também para o 

ambiente circundante do jovem. Assim, as relações interpessoais são condicionadas pelo 

comportamento dos jovens NEET, que poderão procurar refúgio em atividades que são prejudiciais 

para eles (Bălan, 2016). 

Além disso, pode também ser considerado que a migração dos jovens está relacionada com a 

taxa de NEETS. Os jovens abdicam da sua família, amigos, cidade natal, o ambiente em que 

cresceram e em algum período tiveram estabilidade e trocam isso pela procura de um melhor trabalho 

fora (Bălan, 2016). Assim, caso a família já esteja estabelecida, ela desenvolve-se e as crianças são 

deixadas sozinhas em tenra idade; caso contrário, os jovens estão a adiar o momento de constituir 

uma família o que representa o aparecimento de graves efeitos demográficos. Neste sentido, a taxa 

de NEETs têm impacto dentro de uma família, na medida em que traz consequências para a harmonia 

e coesão de uma família (Bălan, 2016). 

Existe um fator que compromete mais o estado de espírito dos jovens NEET assim como o seu 

aspeto físico e as suas questões morais, que a condição económica (Bălan, 2016). Este fator é um 

complexo de inutilidade em relação à sociedade e à família, que é observado e desenvolvido. Ao 

mesmo tempo, um período mais alargado na situação de NEET, gera contextos de pobreza de um 

grupo populacional jovem o que poderá originar distúrbios e conflitos sociais (Bălan, 2016). 

As barreiras monetárias e não monetárias que os jovens NEET enfrentam diariamente torna-os 

mais propensos contra experiências traumáticas. Estas experiências traumáticas poderão causar 

sentimentos de descontentamento generalizado em relação à sociedade e governo, tanto a nível 

nacional, regional como local. Além da sociedade e governo, estes sentimentos também se poderão 

refletir contra organizações internacionais ou regionais que são percecionadas como invasivas, como 

por exemplo a União Europeia ou o Banco Mundial (Bălan, 2016). 

Nesta lógica, os decisores políticos têm demonstrado as suas preocupações no que concerne aos 

jovens NEET, tendo em conta as possíveis implicações e consequências que o seu status poderá 
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trazer para a participação cívica e o compromisso ou dedicação para com a democracia. 

Adicionalmente, existe o risco de os jovens NEET se desconectarem da sociedade civil, pois é 

conhecido que a participação ativa dos jovens principalmente nos processos democráticos da 

sociedade, é considerado um fator que contribui para a sustentabilidade social. Assim, o que 

geralmente ocorre é uma situação ativa de anarquia, envolvimento destrutivo e por vezes a ligação a 

movimentos de grupos militarizados ou terroristas, no sentido em que aparentemente lhes parecem 

ter as respostas que a família e a sociedade não lhe conseguiram provisionar (Bălan, 2016).  

Ainda que na literatura se demonstre que, no que respeita à confiança na instituição do Estado, 

os sentimentos dos jovens são semelhantes aos dos outros grupos etários (Bălan cit. Nazzari, 2008), 

o grupo dos jovens NEET tem estes sentimentos possivelmente por perda de confiança nessas 

instituições na medida em que na sua perceção, estas não conseguem resolver os seus problemas 

(Bălan, 2016). Por esta razão, a desconfiança de um grande grupo de jovens que não está incluído no 

mercado laboral, ou integrado na educação e sistemas de formação vocacional/profissional, podem 

contribuir para a promoção da ideia de que os líderes políticos, os partidos políticos e as instituições 

da sociedade não são legítimas (Balan, 2016). 

Os dados mais recentes indicam que em várias democracias desenvolvidas, o nível de 

participação dos jovens com o direito de voto, nomeadamente os NEET, tem vindo a diminuir 

continuamente (Bălan cit. Norris, 2002; Phelps, 2005). Os jovens NEET têm menor interesse em 

assuntos políticos do que os jovens que se encontram a trabalhar, a estudar ou em formação 

vocacional/profissional, sendo de salientar que a percentagem de NEETs inscritos num partido 

político é muito menor relativamente aos restantes jovens (Balan cit. Hooghe, 2004; Blais, 2002). 

Analisando a participação e envolvimento político e social dos NEETs nos países membros da 

União Europeia – 28, encontram-se algumas parecenças, e dessa forma foi realizada uma 

classificação de três grupos (Bălan cit. Salvatore, 2013). Dessa forma, a classificação é: 

• O grupo dos países escandinavos, em que não existe uma grande diferença entre os 

NEETs e os jovens que se encontram a trabalhar, estudar ou em formação 

profissional/vocacional, relativamente ao seu envolvimento social e na democracia. 

Desse modo, este grupo é comummente denominado como o “grupo leal”, na medida 

em que está ativamente envolvido na vida da polis e que frequentemente projeta um 

plano para o futuro, mesmo na absência da sua existência real na vida ativa, segundo as 

estatísticas (Bălan cit. Salvatore, 2013). 
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• O grupo dos países da Europa de Leste e Central, onde o envolvimento social e 

democrático dos jovens NEET é menor em relação aos jovens que se encontram a 

trabalhar, estudar ou em formação profissional/vocacional. Este grupo é considerado 

como o grupo dos jovens que não se encontram envolvidos na polis, que, no entanto, 

participam inesperadamente em certos movimentos que aparentemente não têm nada a 

ver com política, economia, mas relacionados com aspetos da sociedade como o 

ambiente e proteção de recursos naturais (Bălan cit. Salvatore, 2013). 

 

• O grupo dos países da Europa do Sul, isto é, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, onde 

aparentemente o grupo dos NEET é mais ativo e envolvido politicamente e a nível social, 

no entanto, com falhas em identificarem-se perante os principais atores políticos. Este 

grupo é considerado como o grupo dos participantes envolvidos na vida da sociedade 

(Bălan cit. Salvatore, 2013). 

 

Dado o status do NEETs, estes deveriam ter mais tempo para participarem e se envolverem 

na vida política e social assim como em atividades de voluntariado na comunidade. Todas essas ações 

e atividades poderiam torná-los mais visíveis, na medida em que iriam adquirir um maior 

conhecimento assim como talento, skills, competências, ou seja, capacidades que lhes poderiam 

proporcionar um melhor futuro e a atenção de potenciais empregadores (Bălan, 2016). 

Tendo em conta os grupos mencionados anteriormente e segundo Hofstede (2009), o status 

dos NEETs confere-lhes uma imagem contraditória no que diz respeito à sua participação e 

envolvimento na sociedade, resultando assim, uma imagem próxima ao denominado índice de 

distância de poder, onde as nações são definidas em seis dimensões culturais dependendo do modo 

como eles aceitam a desigualdade e iniquidade, assim como o respeito pelas diferenças de género 

(Bălan, 2016). 

Segundo um estudo realizado na Nova Zelândia por Maloney (2004), os indivíduos que 

experienciam um período de inatividade económica, são mais propensos a vivenciar essa mesma 

situação no futuro, em comparação com indivíduos que nunca a experienciaram e com características 

sociodemográficas semelhantes. Neste sentido, a principal conclusão é de que os períodos de 

inatividade económica no princípio da vida, originam efeitos negativos quanto às suas perspetivas 

futuras relativas a educação e emprego, que tendem a persistir no tempo (Saimolenko & Carter, 

2015). 

Adicionalmente, este mesmo estudo, revela que os indivíduos que experienciam períodos de 

inatividade económica no início da sua vida tendem a ter menores rendimentos no futuro do que 
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aqueles que nunca passaram por um período de inatividade, ou seja, esta inatividade económica 

origina situações económicas desfavoráveis (Saimolenko & Carter, 2015). No entanto, nesta parte 

do estudo, não são consideradas as características sociodemográficas dos indivíduos, o que poderá 

ser a razão para os resultados apresentados relativamente aos rendimentos (Saimolenko & Carter, 

2015). 

Um outro estudo realizado na Nova Zelândia analisou jovens NEETs que se encontraram 

nesta situação por um período mínimo de seis meses entre 15 e os 17 anos, utilizando dados do 

Inquérito da Família, Emprego e Rendimento (Saimolenko et al. cit. Dixon, 2013). Três anos após o 

período em que os jovens foram considerados NEETs, foi observado que 25 a 45% desses jovens 

experienciaram um novo período na situação de NEET, que poderá ter sido um novo período ou a 

continuação do período anterior. Uma percentagem de 25% a 50% dos jovens ingressou numa forma 

de educação ou formação profissional. Uma outra conclusão foi de que os jovens se encontraram 

empregados por 60% do ano (Saimolenko et al. cit. Dixon, 2013). 

Neste mesmo estudo de Dixon (2013), foram comparados jovens que experienciaram uma 

situação de NEET a longo prazo e jovens que nunca passaram por esse contexto, entre os 15 e os 19 

anos (Saimolenko & Carter, 2015). Aos 21 anos, cerca de 30% dos jovens que se encontraram na 

situação de NEET experienciam um novo período de inatividade, comparando com 9% em relação 

aos outros jovens. É ainda de referir que apenas 35% dos jovens NEET que participaram no estudo, 

ingressaram em educação ou formação profissional, em comparação com 61% dos outros jovens 

(Saimolenko & Carter, 2015). Porém, é necessário referir que a amostra do estudo era pequena e 

desta forma poderão não ser estatisticamente significativos. Ainda assim, foi possível observar que 

os jovens que experienciam períodos de NEET entre os 18 e 19 anos recuperam mais facilmente que 

jovens que experienciam esta situação numa idade mais precoce (Saimolenko & Carter, 2015). 

Apesar de na literatura se explorarem pouco as consequências económicas e sociais 

originadas pelos NEET devido à sua complexidade e constante mudança do grupo, existem estudos 

sobre as consequências de períodos sem emprego ou educação (Saimolenko & Carter, 2015). 

De forma geral, a literatura aponta que estas situações levam à diminuição dos rendimentos 

no futuro assim como a probabilidade de se assegurar um emprego (Saimolenko et al. cit. 

Arumlampalam et al., 2000, 2001; Gregory & Jukes, 2001).  
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A situação de desemprego afeta negativamente as perspetivas futuras de emprego de três 

formas (Saimolenko & Carter, 2015):  

• Em primeiro lugar, os indivíduos experienciam a potencial deterioração do seu 

capital humano geral e específico, quanto maior o tempo em que estiverem 

desempregados; 

 

• Em segundo lugar, os empregadores poderão percecionar o seu período de 

desemprego como um indicador da produtividade do indivíduo, e neste sentido, os 

desempregados a longo prazo são menos atrativos para os empregadores;  

 

• Por fim, a saída da situação de desemprego poderá tornar-se mais complicada para 

os desempregados a longo prazo, na medida em que os canais de pesquisa de 

informação se vão esgotando gradualmente (Carrol, 2006).  

 

O efeito que o desemprego gera nos rendimentos futuros é mais ambígua, no sentido em que 

alguns desempregados a longo termo poderão auferir menores rendimentos a longo prazo, na medida 

em que aceitam empregos com salários mais baixos (Saimolenko & Carter, 2015). Porém, alguns 

indivíduos irão experienciar um aumento dos seus salários a longo termo, se no período de 

desemprego procurarem um emprego que se adeque às suas skills e experiência (Saimolenko, A., 

Carter, K., 2015). 

Contrariamente, estudos realizados na Europa por Cockx & Picchio (2011), demonstram que 

quanto maior o período de desemprego, menores serão as oportunidades futuras de emprego, porém, 

não se reflete de forma significativa nos salários auferidos (Saimolenko & Carter, 2015). 

No Reino Unido, Gregg & Tominey (2005), revelaram que longos períodos de desemprego 

antes de um jovem atingir os 23 anos originam uma lacuna salarial no indivíduo e que a recuperação 

desta é lenta e leva cerca de 20 anos (Saimolenko & Carter, 2015). É ainda de salientar que se o 

jovem passar mais de um ano numa situação de desemprego antes dos 23 anos, há uma diminuição 

do seu rendimento individual em 20% quando o jovem atingir os 23 anos (Saimolenko & Carter, 

2015). Aos 33 anos, a penalização salarial experienciada pelo indivíduo diminui cerca de 15%. Por 

fim, a penalização salarial observado para os indivíduos que passaram mais de 1 ano desempregados 

antes dos 23 anos de idade é aproximadamente 10% aos 42 anos (Saimolenko & Carter, 2015). 

Neste mesmo estudo é referido que os casos de desemprego após os 23 anos de idade 

agravam as consequências resultantes do desemprego jovem e levam a um abrandamento da taxa de 

recuperação do salário (Saimolenko & Carter, 2015). O facto de se terem habilitações mais elevadas 
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antes da entrada no mercado de trabalho não tem qualquer efeito no tempo da penalização salarial do 

desemprego jovem (Saimolenko & Carter, 2015). No entanto, os resultados indicam que uma 

educação adicional realizada mais tardiamente tende a reduzir estes efeitos, contudo esta opção é 

raramente utilizada pelos indivíduos da amostra (Saimolenko & Carter, 2015). 

Outras investigações que estudaram as consequências duradouras do desemprego em toda a 

população, também observaram uma penalização salarial a longo prazo de aproximadamente 10% 

(Saimolenko et al. cit. Arumlampalam et al., 2001; Gregory & Jukes, 2001). 

Um estudo realizado na Suécia por Franzen and Kassman (2005), demonstrou que a 

inatividade económica dos jovens adultos, isto é, no início dos 20 anos de idade, é fortemente 

associada com uma inatividade económica futura, sete anos depois. Esta situação é principalmente 

experienciada por emigrantes e jovens com baixos níveis de educação. Adicionalmente, os autores 

afirmam que a inatividade é o primeiro passo para a marginalização (Robson, 2008). 

Além dos riscos a nível económico, a literatura também aponta consequências sociais e 

pessoais para os indivíduos que têm um passado de desemprego e desmotivação escolar (Saimolenko 

& Carter, 2015). Na literatura estas consequências não são descritas através de uma análise do grupo 

dos NEET, mas sim a partir de pessoas que têm um histórico de afastamento do emprego e educação 

(Saimolenko & Carter, 2015). É também necessário realçar que estas consequências são formuladas 

a partir de dados qualitativos, o que poderá criar dificuldades no sentido de se determinar quais as 

consequências que resultam diretamente do status de NEET ou quais são apenas correlações com o 

facto de ser NEET (Saimolenko & Carte, 2015). 

De modo geral, a literatura refere que os jovens em situação de NEET poderão sofrer 

consequências sociais e individuais na medida em que: 

• Períodos prolongados sem ingressão no mercado laboral ou na educação poderão 

levar a casos de marginalização e dependência, sendo que os jovens podem perder o 

seu sentido de orientação (Saimolenko et al. cit. Cote, 2000).  

 

• O desemprego poderá originar riscos associados à saúde física e mental, no sentido 

em que os jovens se poderão sentir sozinhos, impotentes, ansiosos ou depressivos 

(Saimolenko et al. cit. Creed & Reynolds, 2001). 

 

• O afastamento da educação e emprego poderá levar a situações de exclusão e 

comportamentos de risco, na medida em que o uso de drogas, o álcool e as atividades 
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criminosas estão relacionadas com o desemprego (Saimolenko et al. cit. Ferguson et 

al., 2001).  

 

• Os jovens NEET tendem a ser pais mais cedo e poderão enfrentar problemas nesse 

sentido, relacionados com habitação e desalojamento (Saimolenko et al. cit. 

Cusworth et al., 2009). 

 

Bynner & Parsons (2002), chegaram à conclusão de que as consequências que os jovens 

NEET podem experienciar variam de acordo com o sexo (Robson, K., 2008). No sexo feminino, as 

mulheres tendem a ser mães jovens e a sofrer problemas mentais como depressão e problemas de 

baixo autoestima, enquanto no sexo masculino os riscos são mais associados com o emprego e com 

experiências precárias no mercado laboral (Robson cit. Bynner & Parsons, 2002).  

Assim, e atendendo ao número de NEETs na Europa e às consequências sociais e económicas 

originadas, os políticos tendem a dar uma maior importância a este problema, tentando encontrar 

medidas e soluções para auxiliar na reintegração dos jovens no mercado de trabalho ou educação e 

formação profissional. Todavia, existe o risco de se sacrificarem várias gerações de jovens que se 

encontram no seu período educacional ou na entrada no mercado de trabalho, que poderão contribuir 

para a acumulação de mais riscos sociais, algo que poderá ser agravado pelo fator demográfico, isto 

é, o envelhecimento da população, que leva a que os grupos a entrarem na população ativa sejam 

cada vez mais pequenos na Europa, trazendo pressões a nível económico e social (Balan, 2016). 
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Capítulo 4: Caracterização da Geração Nem Nem 

 

4.1: A nível internacional 

 

 

 

 

 

Muitos jovens abandonam a educação entre os 18 e os 24 anos. Em média, nos países da 

OCDE, quase metade (47%) dos jovens entre os 18-24 anos de idade deixaram o sistema educativo 

(OCDE, 2020). 

 Em países como o Brasil, Colômbia, Israel e Nova Zelândia, mais de 65% destes jovens já 

não frequentam o ensino, enquanto o padrão é invertido na Grécia, Países Baixos e Eslovénia, onde 

dois em cada três jovens adultos ainda se encontram em formação (OCDE, 2020). 

Segundo dados da OCDE, dos jovens de 25-29 anos, apenas 16% ainda se encontram em 

educação tendo em conta a média dos países da OCDE. Em países como a Bélgica, França, Hungria, 

México, Polónia, República Eslovaca, África do Sul e na Federação Russa, esta percentagem é 

Gráfico 3: Percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não se encontram a estudar ou 

que não estão inseridos no mercado laboral nos países da OCDE no ano de 2019 

 

Gráfico 5: Percentagem de jovens entre os 18 e os 24 anos que não se encontram a estudar ou 

que não estão inseridos no mercado laboral nos países da OCDE no ano de 2019 

Fonte: OCDE, 2020, p.54 

 

Fonte: OCDE, 2020 
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inferior a 10%. Porém, em países como a Dinamarca, Finlândia, Islândia e Israel, mais de 25% dos 

jovens entre os 25-29 anos permanecem na educação. (OECD, 2020)  

A partir do Gráfico 3, verifica-se que dos 47% de jovens com idades compreendidas entre 

os 18-24 anos que não estão na educação, 70% estão empregados e 30% estão inativos ou 

desempregados (OCDE, 2020).  

Entre todos os jovens de 18-24 anos que não frequentam o ensino, 80% ou mais estão 

empregados na Islândia, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e Suíça. Em outros países, os 

jovens têm tido mais dificuldades em entrar no mercado de trabalho quando abandonam o sistema 

educativo. Por exemplo, na Grécia, Itália, Turquia e África do Sul, menos de metade dos jovens entre 

os 18-24 anos que não frequentam o ensino estão empregados (OCDE, 2020). 

 

 

 

 

Em média nos países da OCDE, 14,3% dos jovens entre os 18-24 anos são NEET. Na 

Estónia, Alemanha, Islândia, Países Baixos, Noruega, Eslovénia, Suécia e Suíça, a percentagem de 

NEET é inferior a 10%, enquanto é 20% ou mais na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Grécia, 

Itália, México, e mais de 30% no Brasil, África do Sul e a Turquia. Na maioria dos países, a 

inatividade é mais comum do que o desemprego: em média entre os países da OCDE, 8,6% dos 

jovens de 18-24 anos são NEETs inativos e 5,7% são NEETs desempregados. Porém, na França, 

Fonte: OCDE, 2020, p.57 

 

Gráfico 6: Tendências na 

percentagem de jovens 

NEET entre os 20 e os 24 

anos nos países da OCDE 

entre os anos de 2009 e 

2019Fonte: OCDE, 2020 

Gráfico 4: Tendências na percentagem de jovens NEET entre os 20 e os 24 anos nos países da 

OCDE entre os anos de 2009 e 2019 
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Grécia, Islândia, Letónia, Portugal, República Eslovaca, Eslovénia e Espanha a percentagem de 

NEETs desempregados excede a de NEETs inativos (OCDE, 2020). 

 No ano de 2019, a percentagem de NEETs foi uma das mais baixas desde o ano 2000. Em 

média, nos países da OCDE, 15,2% dos jovens dos 20-24 anos eram NEET, enquanto  que em 2009, 

a percentagem de NEET era de 18,7%. Esta percentagem é explicada pelos efeitos negativos no 

emprego dos jovens decorrentes da crise financeira de 2008. Em muito países, o ano de 2009 foi o 

ano em que a crise os afetou mais significativamente e desta forma originou o aumento da 

percentagem de NEETs. Em alguns países, o pico da crise registou-se nos anos de 2010 e 2011 

(OCDE, 2020).  Em média, nos países da OCDE, a percentagem de NEETs entre os jovens de 20 aos 

24 anos atingiu 19,2% em 2010 e gradualmente diminuiu todos os anos após essa data (OCDE, 2020).  

 Entre os países com dados comparáveis tanto para 2009 como para 2019 (Gráfico 4), a 

diminuição mais significativa registou-se na Letónia e na Turquia, onde a percentagem de NEETs 

entre os jovens de 20 a 24 anos decresceu mais de 10 pontos percentuais. Em outros países como o 

Chile, Estónia, Alemanha, Hungria, Irlanda, México, República Eslovaca, Suécia, Reino Unido e 

Estados Unidos, a percentagem de NEETs diminuiu mais de 5 pontos percentuais ao longo deste 

período (OCDE, 2020). Em contrapartida, em alguns países incluindo o Brasil, Dinamarca, Grécia e 

Itália, a percentagem de NEETs aumentou entre os anos de 2009 e 2019 (OCDE, 2020). 

 O declínio na percentagem de NEETs na última década deve-se ao facto de um número 

crescente de jovens continuar a sua educação (OCDE, 2020). Em média nos países da OCDE, a 

percentagem de jovens entre os 20-24 anos de idade na educação aumentou de 42% em 2009 para 

45% em 2019, enquanto sendo que o aumento excedeu 10 pontos percentuais em alguns países como 

a Grécia, Irlanda, Letónia, Espanha, Suécia e Turquia. Alguns destes países puseram em prática 

políticas para reduzir o abandono escolar precoce ou aumentar o acesso ao ensino terciário (OCDE 

cit. OCDE, 2018).  

 Na maioria dos países, o facto de os jovens permanecerem mais tempo na educação não 

resultou apenas numa diminuição da proporção de NEETs entre 2009 e 2019, mas também no 

declínio da percentagem de jovens adultos que não se encontram em educação e emprego (OCDE, 

2020). 

 Entre os países da OCDE com dados comparáveis para 2009 e 2019, a diminuição da 

percentagem de jovens entre os 20-24 anos de idade que não estudam, mas trabalham durante este 

período foi de pelo menos 5 % na Austrália, Bélgica, Itália, Holanda, Noruega e Portugal, e mais de 

10 % no Brasil, Grécia e Espanha (OCDE, 2020). Alguns países mostram a tendência oposta: na 

Estónia, Hungria, Nova Zelândia, Polónia e Eslovénia, a percentagem de jovens empregados com 
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idades compreendidas entre os 20-24 anos que não se encontram em educação aumentou entre 2009 

e 2019, enquanto a percentagem de jovens adultos em educação diminuiu (OCDE, 2020). 

 

 

A percentagem de NEETs por anos desde a conclusão do ensino é especialmente utilizada 

para analisar a forma como os jovens fazem a transição da escola para o trabalho. No ano de 2018, 

um em cada sete jovens adultos com ensino secundário e que completaram a sua educação em menos 

de dois anos antes eram NEET, tendo em conta a média dos países da OCDE, o que corresponde a 

uma percentagem de 14% (OCDE, 2020).  

A percentagem de NEETs diminui no início após a conclusão do ensino secundário, mas 

tende a aumentar ligeiramente a longo prazo, na medida em que 10% dos jovens que concluíram o 

ensino há dois ou três anos atrás são NEET, mas esta percentagem acresce para 12% entre os que 

concluíram quatro a cinco anos atrás (OCDE, 2020). 

Este indicador sofre alterações consoante o país em questão, mas é de realçar que entre os 

jovens que concluíram o ensino secundário há menos de dois anos, a percentagem de NEET é inferior 

a 5% na República Checa, Países Baixos e Nova Zelândia e excede os 30% na Grécia e Turquia 

(OCDE, 2020). 

 

 

Gráfico 8: Relação entre a percentagens de jovens com 15 anos que tiveram uma baixa 

performance no PISA (2015) e a percentagem de NEETs dos 15 aos 19 anos (2017) 

Fonte: OCDE, 2020, p.59 

 

Gráfico 7: Percentagem de 

jovens adultos com ensino 

secundário que são NEET, 

por anos desde a 

graduação em 2019Fonte: 

OCDE, 2020 

Gráfico 5: Percentagem de jovens adultos com ensino secundário que são NEET, por anos desde 

a graduação em 2019 
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Na maioria dos países, a percentagem de NEETs diminui durante os primeiros anos após o 

término do ensino secundário. Na Turquia, a percentagem foi de 57% entre os jovens que se 

graduaram menos há menos de dois anos, diminuindo para 25% entre aqueles que se graduaram há 

dois ou três anos, uma diferença de 32% (OCDE, 2020). Do mesmo modo, na Grécia, a diferença 

entre os dois grupos é de 21%. Na Dinamarca, Finlândia, Itália, Letónia, Polónia, Portugal e Suíça, 

embora a quota global dos NEET seja inferior, a diferença entre as duas coortes ainda excede os 5% 

(OCDE, 2020). 

Em muitos países, a percentagem de NEET entre os jovens com grau de ensino secundário 

tende a estabilizar três ou mais anos após a conclusão do ensino (OCDE, 2020). A diferença na 

proporção de NEETS entre aqueles que concluíram o ensino secundário há dois ou três anos e aqueles 

que o fizeram há quatro o cinco anos é pouco significativa em muitos países. Contudo, em alguns 

países, a percentagem de NEETs aumenta entre aqueles que se graduaram há quatro a cinco anos 

atrás. Por exemplo, na Letónia, a diferença é de 13% (isto é, 8% dos que se graduaram há dois ou 

três anos e 21% dos que se graduaram mais cedo) enquanto na Lituânia é de 6 % (ou seja, 8% da 

coorte mais recente e 14% da anterior) (OCDE, 2020). 

Em alguns países, incluindo a Bélgica, República Checa, França, Holanda, Nova Zelândia, 

Eslovénia e Reino Unido, a percentagem de NEETs aumenta constantemente nos anos após a 

graduação do ensino secundário (OCDE, 2020). Na França, a percentagem de NEETs é de 12% dos 

jovens adultos com o ensino secundário que completaram a educação menos de dois anos, 15% dos 

que se graduaram há dois a três anos e 20% dos que se graduaram quatro a cinco anos atrás (OCDE, 

2020). 

Existem várias razões para explicar o crescimento do número de NEETs ao longo do tempo, 

sendo que uma das razões pode ser o papel que as políticas ativas do mercado laboral têm na transição 

da escola para o trabalho, no sentido em que facilitam esta transição levando a que os jovens 

adquiram experiência, contudo, não proporcionam um trabalho permanente (OCDE cit. Crépon & 

van den Berg, 2016). A segunda razão é o facto de as mulheres correrem um maior risco de se 

tornarem NEET quando formam uma família, visto que as responsabilidades familiares e domésticas 

podem levar as mulheres a abandonar o seu emprego e tornarem-se inativas (OCDE, cit. OCDE, 

2016) 
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O PISA é o Programa de Avaliação de Estudantes Internacionais realizado pela OCDE, e 

mede a proficiência dos jovens de 15 anos relativamente a literatura, matemática e ciências. Este 

programa tem vindo a demonstrar que em muitos países, os estudantes não conseguem alcançar o 

nível 2 do programa, sendo que a escala termina no nível 6 (OCDE, 2020). Estes estudantes não 

detém as habilitações elementares necessárias para ler e compreender textos simples ou dominar 

exercícios matemáticos básicos assim como conceitos e procedimentos científicos (OCDE cit. 

OCDE, 2016).  

Os estudos realizados têm vindo a concluir que o facto de os estudantes de 15 anos terem 

performances baixas acarreta impactos negativos na economia assim como nos resultados destes 

jovens no mercado laboral (OCDE cit. Hanushek and Woessmann, 2015). Um estudo realizado no 

Canadá, demonstrou que os jovens de 15 anos com uma maior performance no PISA tendem a 

continuar mais tempo na educação a obter maiores qualificações (OCDE cit. OCDE, 2010). 

Os dados observados no Gráfico 6 comparam a percentagem de estudantes de 15 anos com 

um nível inferior a 2 de proficiência em literatura, matemática e ciências com a percentagem de 

NEETs dos 15 aos 19 anos. Analisando os dados do gráfico é possível concluir que existe uma relação 

 

 

 

Fonte: OCDE, 2020, p.60 

 

Gráfico 9: Percentagem 

de jovens dos 18 aos 24 

anos nos países da OCDE 

que não se encontravam a 

estudar no ano de 2018, 

por status do mercado 

laboralFonte: OCDE, 2020 

Gráfico 6: Relação entre a percentagens de jovens com 15 anos que tiveram uma baixa 

performance no PISA (2015) e a percentagem de NEETs dos 15 aos 19 anos (2017) 
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entre estas variáveis (R2 = 0.71), na medida em que na generalidade, quanto maior a percentagem de 

estudantes de 15 anos com uma performance baixa no PISA, maior a percentagem de NEETs dos 15 

aos 19 anos (OCDE, 2020).  

As percentagens de NEETs mais diminutas situam-se em países em que ocorreu a menor 

percentagem de performances baixas dos jovens de 15 anos em todos os domínios do PISA. Neste 

grupo encontram-se países como o Canadá, Estónia, Finlândia e Irlanda (OCDE, 2020).  

Relativamente ao maior número de NEETs dos 15 aos 19 anos tendo em conta a maior 

percentagem de jovens de 15 anos com baixas performances no PISA, encontra-se o Brasil, 

Colômbia, México e Turquia (OCDE, 2020).  

Em média, nos países da OCDE, cerca de 20% dos estudantes de 15 anos detêm baixas skills 

em leitura, na medida em que estão abaixo do nível 2 do PISA (OCDE, 2020). Relativamente à 

matemática, cerca de 23% dos jovens de 15 anos têm baixas skills, registando-se o valor de 21% no 

que diz respeito às ciências. A percentagem de jovens que têm baixas performances em todas as 

temáticas é de 13%, ou seja, abaixo do nível 2 (OCDE, 2020). 

A percentagem de baixo desempenho nos três domínios é de cerca de 5% no Canadá, Estónia 

e Finlândia, mas é de pelo menos 30% no Brasil, Colômbia, Costa Rica, México e Turquia. A 

percentagem é mais elevada no Brasil - 44% (OCDE cit. OCDE, 2016). 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE, 2019, p.52 

 

Gráfico 10: Percentagem 

de jovens que não se 

encontravam a estudar e 

estavam desempregados 

no ano de 2018 nos países 

da OCDE, por grupo 

Gráfico 7: Percentagem de jovens dos 18 aos 24 anos nos países da OCDE que não se encontravam 

a estudar no ano de 2018, por status do mercado laboral 
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Muitos jovens abandonam a educação na faixa etária dos 18 aos 24 anos. Em média, nos 

países da OCDE, 47% dos jovens neste grupo etário deixam o sistema de ensino. A partir do Gráfico 

7, verificamos que em Israel, Colômbia, Brasil, México, Turquia, a percentagem é de 60% ou 

superior. Na Alemanha, Bélgica, Grécia, Dinamarca, Luxemburgo, Eslovénia e Países Baixos, a 

percentagem é inferior a 40% (OCDE, 2019). 

Segundo dados da OCDE, apenas 16% dos jovens entre os 25 e os 29 anos se encontram a 

estudar. Em países como a Finlândia, Dinamarca, Islândia e Israel, a percentagem ultrapassa os 25% 

(OCDE, 2019) 

Os jovens que não se encontram a estudar podem estar em situação de inativos, empregados 

ou desempregados. Em média, nos países da OCDE, 33% dos jovens entre os 18 e os 24 anos estão 

empregados, sem se encontrarem na educação. Em países como a Islândia, Nova Zelândia, Noruega, 

Suécia, Suíça, Países Baixos, pelo menos 80% dos jovens entre os 18 e os 24 anos encontram-se 

empregados. Contrariamente, em países como a Grécia e África do Sul, mais de 30% dos jovens 

deste grupo etário que não se encontravam a estudar, estavam desempregados (OCDE, 2019).  

Tendo em conta a média dos países da OCDE, a percentagem de NEETs dos 18 aos 24 anos 

é de 14,3% (Gráfico 7). Esta percentagem é inferior a 10% em países como a Alemanha, 

Luxemburgo, Islândia, Países Baixos e Suíça, sendo superior a 20% em países como a Argentina, 

Brasil, Colômbia, Costa Rica, Itália, México, Grécia e Espanha (OCDE, 2019).  

É ainda de salientar que na maioria dos países, a inatividade é mais usual que o desemprego, 

na medida em que a percentagem de inatividade dos jovens NEET dos 18 aos 24 anos na média dos 

países da OCDE é de 8,6% enquanto a percentagem relativamente a NEET desempregados é de 

5,7%. Em países como Portugal, Espanha e França, a percentagem de jovens NEET desempregados 

supera a percentagem de jovens NEET inativos (OCDE, 2019).  
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A percentagem de jovens adultos que não se encontram a estudar e procuram emprego tende 

a aumentar com a idade (Gráfico 8). Na média dos países da OCDE no grupo etário dos 15 aos 19 

anos, a percentagem é de 1,9%, na medida em que o ensino obrigatório comummente termina aos 16 

ou 18 anos (OCDE, 2019). 

Se considerarmos o grupo etário dos 20 aos 24 anos, verificamos que o número de jovens 

NEET desempregados aumenta, atingindo o valor de 6,2%. Relativamente ao grupo etário dos 25 

aos 29 anos, a situação é similar, sendo a percentagem de 6,1% (OCDE, 2019). 

Deste modo, a percentagem de NEETs desempregados é a mais baixa para a faixa etária mais 

jovem, dos 15 aos 19 anos em todos os países da OCDE (OCDE, 2019). No que diz respeito às faixas 

etárias dos 20 aos 24 anos e 25 aos 29 anos, estas tendem a ser dispersas. Em países como a Argentina, 

Brasil, Colômbia, Costa Rica, Lituânia, Portugal e Federação Russa a percentagem de NEETs 

desempregados é pelo menos 2 pontos percentuais mais elevada para os jovens entre os 20 aos 24 

anos. Contrariamente, na Dinamarca, Grécia, África do Sul e Espanha, a percentagem é pelo menos 

2 pontos percentuais mais elevada entre os jovens dos 25 aos 29 anos (OCDE, 2019). 

 

 

Gráfico 11: Percentagem de desempregados dos 18 aos 24 anos que não se encontravam a estudar, 

por duração do tempo de desemprego nos países da OCDE no ano de 2018 

Fonte: OCDE, 2019, p.54 

 

Fonte: OCDE, 2019 

Gráfico 8: Percentagem de jovens que não se encontravam a estudar e estavam desempregados no ano de 2018 

nos países da OCDE, por grupo etário 
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A partir da análise do Gráfico 9, observamos que a Grécia e a Itália são os países onde o 

número de jovens NEET entre os 18 e os 24 anos que se encontravam numa situação de desemprego 

de longa duração era o maior.  Contrariamente, países como o Canadá, Colômbia, Chile, Costa Rica, 

Estados Unidos, México e Nova Zelândia a percentagem de NEETs em desemprego de longa duração 

era inferior a 10%, se nos referirmos a períodos superiores a um ano. (OCDE, 2019). 

É importante salientar que os NEET que se encontram numa situação de desemprego por um 

período longo, sofrem consequências nas suas oportunidades futuras, principalmente para os jovens 

que estão pelo menos durante três meses desempregados (OCDE cit. OCDE, 2015).  

Considerando a média dos países da OCDE, cerca de 2% dos jovens dos 18 aos 24 anos são 

NEET e estão desempregados por períodos inferiores a três meses. Relativamente aos jovens 

desempregados por períodos de três a doze meses, a percentagem é de 2,8%. Por fim, 1,5% dos 

jovens dos 18 aos 24 anos está em situação de NEET e desemprego por pelo menos doze meses 

(OCDE, 2019).  

Fonte: OCDE, 2019, p.55 

 

Fonte: OCDE, 2019 

Gráfico 9: Percentagem de desempregados dos 18 aos 24 anos que não se encontravam a estudar, 

por duração do tempo de desemprego nos países da OCDE no ano de 2018 
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Desta forma, é possível concluir que a situação de NEET e desemprego nem sempre é um 

processo temporário, onde as pessoas se encontram a mudar de um emprego para outro, mas uma 

situação duradoura (OCDE, 2019). 

 

 

De modo geral, os jovens quando atingem os 25 anos de idade, já deixaram o sistema de 

ensino ou continuam a estudar, mas já com um grau de ensino terciário atingido. O grupo etário dos 

21 aos 24 anos é usualmente a idade em que os jovens tendem a graduar-se de um bacharelato ou 

nível de ensino equivalente (OCDE, 2019). 

Os jovens que deixaram a educação sem um nível de ensino terciário são mais propensos a 

tornarem-se NEETs do que aqueles que o alcançaram (OCDE, 2019). 

Tendo em conta a média dos países da OCDE, 10,8% dos jovens dos 25 aos 29 anos com 

uma educação terciária são NEET, enquanto a percentagem para os jovens que têm um ensino 

secundário, secundário inferior, ou uma educação não terciária é de 16,8%. Em relação a jovens que 

não completaram o ensino secundário superior, a percentagem ascende para os 40% (OCDE, 2019). 

A partir do Gráfico 10 verificamos que para países como a África do Sul, Lituânia, 

República Eslovaca a situação é preocupante na medida em mais de 60% dos jovens dos 25 aos 29 

anos sem um ensino secundário superior é NEET. Outros países em que a situação relativamente aos 

 

 

Gráfico 14Percentagem de NEETs dos 25 aos 29 anos por nível de educação nos países da OCDE, 

no ano de 2018 

Fonte: OCDE, 2019, p.57 

 

Gráfico 13: Percentagem 

de NEETs dos 25 aos 29 

anos por nível de educação 

nos países da OCDE, no 

ano de 2018Fonte: OCDE, 

2019 

Gráfico 12: Percentagem de NEETs dos 25 aos 29 anos por nível de educação nos países da OCDE, 

no ano de 2018 
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NEET sem ensino secundário superior é severa são a Itália, Irlanda, Grécia, França, Eslovénia, 

Polónia e República Checa, onde pelo menos metade dos jovens dos 25 aos 29 anos são NEET 

(OCDE, 2019).  

Relativamente aos jovens dos 25 aos 29 com pelo menos o ensino secundário superior, apura-

se que o nível de os jovens se tornarem NEETs decresce. É possível observar este impacto positivo 

da educação na Áustria, Dinamarca, Alemanha, República Eslovaca, Lituânia, República Checa, 

Luxemburgo, Suíça e Eslovénia, no sentido em que todos estes países a percentagem de NEETs com 

um ensino secundário ou pós-secundário não terciário é cerca de um terço da percentagem de NEETs 

sem um ensino secundário superior (OCDE, 2019).  

É de ressalvar que na Itália, Grécia, Turquia e África do Sul, a percentagem de NEETs é 

superior a um por cada cinco adultos dos 25 aos 29 anos, independentemente do nível educacional. 

Ainda assim, a educação é sempre um fator positivo mesmo nestes países, na medida em que reduz 

consideravelmente a percentagem de NEETs (OCDE, 2019). 

 

 

No Gráfico 11 estão demonstradas as diferenças de género relativamente aos NEET dos 15 

aos 19 anos no ano de 2018 nos países da OCDE, revelando que os NEETs tendem a ser na sua 

maioria, mulheres. Em quase todos os países da OCDE a percentagem de NEETs do sexo feminino 

é superior à percentagem de NEETs do sexo masculino, sendo que na média da OCDE a diferença é 

de 4% (OCDE, 2019). 

 

 

 

Fonte: OCDE, 2019, p.3 

 

Fonte: OCDE, 2019 

Gráfico 11: Percentagem de NEETs dos 15 aos 19 anos por género nos países da OCDE, no ano de 2018 
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Apenas na Suíça, Dinamarca, Canadá e Portugal os NEET tendem a ser mais representados 

pelo sexo masculino, ainda que as diferenças sejam reduzidas (OCDE, 2019). 

As maiores diferenças de gender gap são observadas na Turquia e no México, onde as 

percentagens de NEETs do sexo femininos são 25% superiores às percentagens de NEETs do sexo 

masculino (OCDE, 2019). 

 

 

 

 

 De modo geral, os jovens NEET estão menos propensos a viverem com os pais em 

comparação com os jovens que não são NEET (Gráfico 12). A partir do Gráfico 12 verificamos que 

quase metade dos jovens NEET vive com os pais (49%), no entanto esta percentagem é superior nos 

jovens não NEET, sendo cerca de 2/3 dos jovens (62%).  Esta situação ocorre porque nos jovens não 

NEET estão incluídos os estudantes (OCDE, 2019). 

 

 

 

Fonte: OCDE, 2019, p.4 

 

Gráfico 15: Condições 

habitacionais dos jovens 

NEET e jovens que não 

são NEET dos 16 aos 29 

anos, pela média dos 

países da OCDE, no ano 

de 2014Fonte: OCDE, 

2019 

Gráfico 12: Condições habitacionais dos jovens NEET e jovens que não são NEET dos 16 aos 29 anos, 

pela média dos países da OCDE, no ano de 2014 
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 É de referir que uma grande percentagem de NEETs vive com um parceiro e pelo menos um 

filho (26%). Contrariamente, nos jovens não NEET, esta percentagem é de apenas 9%. Além disso, 

se considerarmos os pais solteiros, nos jovens NEET a percentagem é de 5% comparando a 1% dos 

jovens não NEET. Neste sentido, a inatividade poderá ser a única alternativa para estes jovens NEET 

(OCDE, 2019). 

 

 

 

No Gráfico 13 estão representados os mesmos indicadores referidos no Gráfico 12, contudo 

apresenta as percentagens dos países da OCDE.  

Verifica-se que a Grécia, Itália e Portugal são os países onde a percentagem de NEETs que 

vive em casa dos pais é maior, sendo superior a 60% (OCDE, 2019). 

Relativamente aos que vivem com parceiros e com pelo menos um filho, as percentagens são 

superiores em países como a Turquia, Estónia, México, sendo que as percentagens rondam os 40% 

(OCDE, 2019). 

Fonte: OCDE, 2019, p.4 

 

Gráfico 16: Condições 

habitacionais dos jovens 

NEET dos 16 aos 29 anos, 

nos países da OCDE, 

2014Fonte: OCDE, 2019 

 

 

 

Gráfico 13: Condições habitacionais dos jovens NEET dos 16 aos 29 anos, nos países da OCDE, 2014 
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No que diz respeito aos NEET que vivem com parceiro, mas sem filhos, a Dinamarca é o 

país com a percentagem mais elevada, sendo superior a 20%, seguindo-se países como o Canadá e a 

Finlândia (OCDE, 2019). 

Em relação aos pais solteiros, o país que detém a maior percentagem é o Reino Unido, sendo 

aproximadamente 15%. Estes jovens podem escolher ficar em casa para cuidarem dos seus filhos em 

vez de procurarem emprego, na medida em que poderão ter mais dificuldade em organizar o 

acolhimento de crianças do que casais que conseguem coordenar o seu horário de trabalho e ter 

famílias mais alargadas para os ajudar. Além disso, poderão não ter estabilidade financeira para pagar 

uma creche ou serviços deste tipo (OCDE, 2019). 

As comparações entre países das taxas NEET são de certa forma dificultadas por diferenças 

institucionais. Por exemplo, a duração dos programas educativos difere de país para país, o que afeta 

a idade na graduação desde os níveis secundário e terciário de educação. As taxas NEET tendem a 

ser mais elevadas nos países onde as idades médias de graduação são mais baixas, pelo menos em 

parte porque uma proporção menor de jovens está matriculada na educação (OCDE, 2019). 

Além disso, alguns países da OCDE obrigam os homens jovens (e, em alguns casos, as 

mulheres jovens) a entrar no serviço militar. Em alguns países, os dados estatísticos do mercado de 

trabalho consideram apenas a população civil, pelo que quaisquer jovens em serviço militar não 

seriam incluídos nos números do NEET. Em outros países, os militares que vivem em casa são 

considerados parte da força de trabalho, mas os recrutas que vivem em quartéis não o são, enquanto 

em certos países até os recrutas são contados como parte do mercado laboral. É possível que a 

presença do serviço nacional possa influenciar variações transnacionais na proporção de jovens 

NEET, embora os números apresentados acima sugiram que não existe uma diferença sistemática 

nas taxas NEET entre países com ou sem serviço nacional (OCDE, 2019). 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial. Visitado a 21 de junho de 2021, disponível em 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS 

 

Fonte: Banco Mundial, 2021 

Tabela 6: Percentagem de NEETs na média dos países da OCDE e da União Europeia de 2004 a 2019 

 

Tabela 7 Percentagem de NEETs na média dos países da OCDE e da União Europeia de 2004 a 2019 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.NEET.ZS
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 A partir da Tabela 6 podemos comparar a percentagem de NEETs tendo em conta a média 

dos países da OCDE e a média da União Europeia desde 2004 até 2019. Ao analisar os dados da 

tabela, verificamos que a percentagem de NEETs na média dos países da OCDE é superior à média 

dos países da UE em todos os anos considerados pela Tabela 6. 

 Examinando primeiramente a média dos países da OCDE, chega-se à conclusão de que esta 

detinha uma tendência crescente desde o ano de 2004 até ao ano de 2011, passando de uma 

percentagem de 14,2% para o valor de 17,6%. Nos anos seguintes deu-se uma diminuição, atingindo 

o valor de 14,6% no ano de 2015. No ano mais recente de 2019, a percentagem sofreu novamente 

um decréscimo registando o valor de 13,6%. 

 Relativamente à média dos países da União Europeia, a situação foi mais irregular. No ano 

de 2004 apresentava o valor de 12,4%, sofrendo um acréscimo no ano de 2005 para o valor de 13,4%. 

No ano de 2008 assinalou uma redução para o valor de 10,7%, aumentando no ano de 2011 para a 

percentagem de 12,8%. A partir do ano de 2011, a tendência foi de diminuição, registando os valores 

de 12,1% e 10% nos anos de 2015 e 2019, respetivamente. 

 

4.2: A nível nacional 

 

 

 

  

Na Tabela 7, está representada a taxa de inatividade total e dos grupos etários dos jovens 

(15 aos 24 anos e 25 aos 34 anos) nos anos de 2000, 2005, 2008, 2011, 2015 e 2019. 

 

 

 

Fonte: Pordata. Visitado a 23 de junho de 2021. Disponível em  
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+inactividade+total+e+por+grupo+et%C

3%A1rio+(percentagem)-2263    
 

 

Fonte: Pordata, 2021 

Tabela 7: Taxa de Inatividade Total e por Grupo Etário (%) 

 

Tabela 8: Taxa de Inatividade Total e por Grupo Etário (%) 

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+inactividade+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-2263
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+inactividade+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-2263
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 A partir da análise da Tabela e tendo em conta a taxa de inatividade total podemos concluir 

que esta tem vindo a diminuir a partir do ano 2000 até ao ano de 2008, registando as percentagens 

de 38,9% e 38% respetivamente. Contudo, no ano de 2011, no decorrer da crise económica, sofreu 

um aumento para o valor de 39,5%, continuando esta tendência e atingindo o valor de 41,3% em 

2015. No ano mais recente de 2019, voltou a sofrer uma diminuição, registando o valor de 40,6%. 

 Ao compararmos os valores totais com os valores registados no grupo etário mais jovem, 

dos 15 aos 24 anos, observa-se que os valores são muito superiores em todos os anos. No entanto, a 

tendência foi diferente da taxa de inatividade total. No grupo etário dos 15 aos 24 anos, a taxa de 

inatividade aumentou desde o ano 2000 até ao ano de 2015, registando os valores de 53,5% e 66,3%. 

No ano de 2019 sofreu uma pequena diminuição, sendo o valor de 65,5%. 

 Por fim, no grupo etário dos 25 aos 34 anos, os valores são os mais reduzidos. No ano 2000 

o valor era de 12,6% diminuindo até ao ano de 2011 onde atingiu a percentagem de 9,3%. Em relação 

ao ano de 2015, registou-se um acréscimo, sendo o valor de 10,5%. No ano de 2019, a percentagem 

registada foi de 9,4%. 

 

 

  

Na Tabela 8 está representada a população inativa por grupo etário entre os anos de 2000 e 

2020. Se verificarmos os últimos anos considerados, de 2019 a 2020, conclui-se que a população 

inativa aumentou em todas as faixas etárias à exceção do grupo etário menos de 15 anos. Porém, se 

nos centrarmos nas faixas etárias jovens dos 15 e 24 e 25 e 34 anos, observa-se que ambas sofreram 

 

 

 

Fonte: Pordata. Visitado a 23 de junho de 2021. Disponível em  

https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+inactiva+t

otal+e+por+grupo+et%C3%A1rio-783    

 

 

Fonte: Pordata, 2021 

Tabela 8: População Inativa Total e por Grupo Etário, por milhares 

 

Tabela 9: População Inativa Total e por Grupo Etário, por milhares 

https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+inactiva+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio-783
https://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+inactiva+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio-783
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acréscimos significativos durante este curto período, sendo de 49500 no grupo etário dos 15 aos 24 

anos e 14500 no grupo etário dos 25 aos 34 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 9 demonstra a taxa de desemprego total e para os jovens com menos de 25 anos, 

desde o ano 2000 até ao ano de 2020. 

Analisando a taxa de desemprego total, denotamos que esta tem vindo a aumentar desde o 

ano 2000 até ano de 2011, passando de 3,9% para o valor de 12,7%. A partir do ano 2011 até ao ano 

de 2019 sofreu diminuições, registando o valor de 6,5% em 2019. No último ano registado de 2020, 

observou-se um pequeno acréscimo para o valor de 6,8%. 

Relativamente aos jovens até aos 25 anos, as percentagens de desemprego registadas foram 

significativas comparando com a taxa de desemprego total. A tendência da taxa de desemprego nesta 

faixa etária foi um aumento desde o ano 2000 até ao ano de 2015, sofrendo uma diminuição 

significativa no ano de 2019 e um ligeiro acréscimo no ano de 2020. No ano de 2000, o valor da taxa 

de desemprego até aos 25 anos era de 8,6%, atingindo a percentagem de 16,7% no ano de 2008, ou 

seja, quase o dobro. No ano de 2011, registou um aumento significativo, sendo a percentagem de 

30,2%. No ano de 2015 sofreu um ligeiro acréscimo de 1,8%, sendo de realçar que no ano de 2019 

houve uma redução de 13,7%. Em 2020, o ano mais recente, registou-se um pequeno aumento, sendo 

o valor da taxa de 22,6%.  

 

 

 

 

Fonte: Pordata. Visitado a 23 de junho de 2021. Disponível em  

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desemprego+total+e+po

r+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-553   

 

 

Gráfico 17 Taxa de jovens com idade dos 15 aos 34 anos não 

empregados que não estão em educação ou formação por grupo 

etárioFonte: Pordata, 2021 

Tabela 9: Taxa de Desemprego Total e por Grupo Etário (%) 

 

Tabela 10: Taxa de Desemprego Total e por Grupo Etário (%) 

https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desemprego+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-553
https://www.pordata.pt/Portugal/Taxa+de+desemprego+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-553
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Observando o Gráfico 14, verificamos que de forma geral, desde o ano de 2011 até ao ano 

de 2019, a taxa de jovens dos 15 aos 34 anos não empregados que não estão a estudar ou em 

formação, tem vindo a diminuir. Relativamente às faixas etárias, denotamos que o grupo etário dos 

20 aos 24 anos regista os valores mais elevados relativamente a jovens que não estudam nem 

trabalham, seguindo-se o grupo etário dos 25 aos 34 anos e por fim os jovens dos 15 aos 19 anos. 

Além disso podemos salientar que tanto no total como nos grupos etários dos 20 aos 24 anos 

e dos 15 aos 19 anos, a tendência é decrescente, contrariamente ao que acontece no grupo etário dos 

30 aos 34 anos. No entanto, em todos os grupos etários a situação é muito irregular, com muito 

acréscimos e decréscimos, salientando-se o 2º trimestre de 2012 onde se registaram aumentos 

significativos e diminuições abruptas no 2º trimestre de 2015. 

É ainda possível observar que no ano de 2011 até 2015 se registaram os valores mais 

elevados, possivelmente decorrentes da crise económica. Nos últimos anos, a taxa tem sido bastante 

irregular com muitas oscilações.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2020, p.11 

 

Fonte: INE, 2020 

 

 

 

Gráfico 14: Taxa de jovens com idade dos 15 aos 34 anos não empregados 

que não estão em educação ou formação por grupo etário 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da Tabela 10, é possível analisar mais facilmente a taxa de jovens dos 15 aos 34 

anos que não se encontram a trabalhar, estudar ou em formação desde o 4º trimestre de 2018 até ao 

4º trimestre de 2019 e por valores anuais.  

 Ao observar os valores anuais de 2018 e 2019, verificamos que a taxa sofreu um decréscimo, 

passando de 9,9% (218200 jovens) para 9,5% (210100 jovens). No decorrer destes anos, registam-

se decréscimos em todos os grupos etários assim como níveis de ensino, à exceção do sexo feminino 

que sofreu um acréscimo de 0,2%. No sexo masculino, o decréscimo registado foi de 0,9%. 

 No que diz respeito aos grupos etários, os decréscimos registados foram de 0,4% para as 

faixas etárias dos 15 aos 19 anos (3,4%) e dos 20 aos 24 anos (12,7%) e de 0,3% para o grupo dos 

Fonte: INE, 2020, p.12 

 

Fonte: INE, 2020 

Tabela 10: Jovens com idade dos 15 aos 34 anos não empregados que não 

estão em educação ou formação 

 

Tabela 11: Jovens com idade dos 15 aos 34 anos não empregados que não 

estão em educação ou formação 
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25 aos 34 anos (11%). É ainda de realçar que o grupo dos 20 aos 24 anos regista os valores mais 

elevados em todos os períodos temporais. 

 Em relação aos níveis de ensino, verificamos que os valores mais elevados se encontram nos 

jovens com o ensino básico. Relativamente às diminuições observadas do ano de 2018 para o ano de 

2019, os jovens com ensino básico registaram -0,2% (10,6%), seguindo-se o ensino superior com      

-0,3% (8,7%) e por fim o ensino secundário com uma redução de 0,9% (9,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao verificar os dados mais recentes sobre os jovens nem nem em Portugal e na média da 

União Europeia, observa-se que de maneira geral os valores têm vindo a aumentar tanto em Portugal 

como na União Europeia (Tabela 11). 

Relativamente ao total da União Europeia, registava um valor de 12,9% no 1º trimestre de 

2020 aumentando para 14,6% no trimestre seguinte. No 3º e 4º trimestre de 2020 registam-se 

diminuições para os valores de 13,7% e 13,2% respetivamente. Por fim, no 1º trimestre de 2021 volta 

a verificar-se um aumento para o valor de 13,8%. 

 2020 

1ºT 

2020 

2ºT 

2020 

3ºT 

2020 

4ºT 

2021 

1ºT 

UE Total 12,9 14,6 13,7 13,2 13,8 

Portugal 

Total 

9,6 13,1 11,5 10,0 10,8 

UE Mulheres 14,5 16,3 15,1 14,6 15,2 

Portugal 

Mulheres 

10,4 13,2 10,6 10,3 11,1 

UE Homens 11,4 13,0 12,3 12,0 12,5 

Portugal 

Homens 

8,8 13,0 12,3 9,8 10,6 

 

 

 

Fonte: Eurostat. Visitado a 24 de junho de 2021. Disponível em 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_neet_q/default/table?la

ng=en   

 

 

Fonte: Eurostat, 2020 

Tabela 11: Jovens NEET dos 15 aos 29 anos por sexo e género, desde o ano de 2020 a 2021, 

trimestral (%) 

 

Tabela 12: Jovens NEET dos 15 aos 29 anos por sexo e género, desde o ano de 2020 a 2021, 

trimestral (%) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_neet_q/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lfsi_neet_q/default/table?lang=en
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No que diz respeito ao total de Portugal, o valor era de 9,6% no 1º trimestre de 2020, 

acrescendo para o valor de 13,1% no 2º trimestre de 2020. À semelhança da União Europeia, nos 

dois trimestres seguintes as percentagens diminuíram para os valores de 11,5% e 10,0%. No 1º 

trimestre de 2021, a percentagem de jovens nem nem voltou a aumentar para 10,8%. Neste sentido, 

todos os valores registados em Portugal foram inferiores à média da União Europeia. 

No que tange as percentagens de nem nem do género feminino na UE, a percentagem 

registada no 1º trimestre de 2020 era de 14,5%. No trimestre seguinte, esta percentagem aumentou 

para o valor de 16,3%, diminuindo nos últimos dois trimestres para os valores de 15,1% e 14,6%. No 

1º trimestre de 2021, a percentagem registada foi de 15,2%. 

Em relação às mulheres nem nem em Portugal, o valor registado no 1º trimestre de 2020 era 

de 10,4%, sofrendo um aumento significativo no 2º trimestre de 2020 para a percentagem de 13,2%. 

Nos dois trimestres seguintes registaram-se quedas, sendo os valores de 10,6% e 10,3% 

respetivamente. No 1º trimestre de 2021, verificou-se um acréscimo para o valor de 11,1%. De forma 

semelhante aos valores totais, os valores registados nas mulheres em Portugal também foram 

inferiores aos valores registados na União Europeia. 

No que se refere os homens nem nem na União Europeia, verificamos que a percentagem era 

de 11,4% no 1º trimestre de 2020. No 2º trimestre deste mesmo ano, a percentagem aumentou para 

o valor de 13,0%, seguindo-se uma descida nos dois trimestres seguintes para os valores de 12,3% e 

12,0%. No 1º trimestre de 2020, a percentagem de homens nem nem aumentou 0,5% (12,5%). 

No que concerne os homens nem nem em Portugal, o valor registado no 1º trimestre de 2020 

era de 8,8% sofrendo um aumento significativo no trimestre seguinte (13,0%). No 3º e 4º trimestres, 

a percentagem diminui para os valores de 12,3% e 9,8% respetivamente. No 1º trimestre de 2021, 

verificou-se um aumento de 0,8% (10,6%). Os valores relativamente aos homens nem nem também 

são inferiores em Portugal comparando com a média da União Europeia. 

De modo geral, observamos que tanto em Portugal como na União Europeia, as percentagens 

de jovens nem nem tem vindo a aumentar e que atinge principalmente as mulheres. 
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Capítulo 5: Estudo empírico: O caso do município de Aveiro 

 

5.1: Breve caracterização populacional do município de Aveiro 

  

Tendo em conta que o estudo de caso se enfoca no município de Aveiro, creio que é 

importante dar uma pequena contextualização do município a nível populacional, ou seja, as 

freguesias que o constituem, população residente, população residente por grupos etários, assim 

como algumas características gerais dos desempregados inscritos no Instituto Emprego e Formação 

Profissional. 

O município de Aveiro é um concelho representativo, situado no litoral e detém 11 jovens 

por cada 100 habitantes, segundo os Censos de 2011 (INE, 2011). 

A nível de freguesias, o município de Aveiro é constituído por 10 freguesias (Figura 2), 

sendo elas:  Aradas, Cacia, Eixo e Eirol, Esgueira, Glória e Vera Cruz, Oliveirinha, Requeixo, Nossa 

Senhora de Fátima e Nariz, Santa Joana, São Bernardo e São Jacinto (Câmara Municipal de Aveiro, 

2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Câmara Municipal de Aveiro. Visitado a 26 de junho de 

2021. Disponível em https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-

de-freguesia  

 

Gráfico 18 : População Residente: total e por grupos 

etáriosFonte: Câmara Municipal de Aveiro, 2021 

Figura 2: As freguesias do município de Aveiro 

https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/aradas
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/cacia
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/eixo-e-eirol
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/esgueira
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/gloria-e-vera-cruz
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/oliveirinha
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/requeixo-nossa-senhora-de-fatima-e-nariz
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/requeixo-nossa-senhora-de-fatima-e-nariz
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/santa-joana
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/sao-bernardo
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia/sao-jacinto
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia
https://www.cm-aveiro.pt/municipio/juntas-de-freguesia
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Neste sentido e segundo os dados mais recente do Pordata do ano de 2020, a população 

residente do município de Aveiro era de 79329. A nível de grupos etários, era de 11058 na faixa 

etária dos 0 aos 14 anos, 52099 na faixa etária dos 15 aos 64 anos, e 16172 no grupo etário dos 65 

ou mais anos (Gráfico 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao sexo (Gráfico 16), os resultados apontam que residiam 42236 mulheres, 

sendo que relativamente aos grupos etários, os valores eram de 5385 na faixa etária dos 0 aos 14 

anos, 27567 no grupo dos 15 aos 64 anos e 9284 no grupo dos 65 ou mais anos (Pordata, 2021).  

 No que diz respeito ao sexo masculino (Gráfico 16), residiam 37093 homens no município 

de Aveiro. Os resultados nos grupos etários são semelhantes aos observados no sexo feminino, ou 

seja, 5673 na faixa etária dos 0 aos 14 anos, 24532 no grupo etário dos 15 aos 64 anos e por fim, 

6888 no grupo dos 65 ou mais anos.  

 

Fonte: Pordata. Visitado a 27 de junho de 2021. Disponível em 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grande

s+grupos+et%C3%A1rios-390    

  

 

Gráfico 19 População residente por sexo e grupo etário no município de Aveiro, 2020Fonte: 

Pordata, 2021  

Gráfico 15: População Residente: total e por grupos etários 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-390
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+residente+total+e+por+grandes+grupos+et%C3%A1rios-390
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No que concerne o número de desempregados no município de Aveiro, é possível retirar 

algumas conclusões a partir dos dados disponibilizados pelo Relatório Estatísticas Mensais do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Segundo os dados mais recentes deste 

relatório, em julho de 2021, encontravam-se em situação de desemprego 2070 pessoas, das quais 940 

eram homens e 1330 eram mulheres. Relativamente ao tempo de inscrição, 1140 estavam inscritas 

no IEFP há menos de 1 ano sendo que as restantes 1030 estavam inscritas há mais de 1 ano. Além 

disso, 2057 encontravam-se à procura de um novo emprego e apenas 257 pretendiam ter emprego 

pela primeira vez (IEFP, 2021). 

 

 

Fonte: Pordata. Visitado a 27 de junho de 2021. Disponível em  

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+do+sexo+masc

ulino+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-465;  

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+do+sexo+femin

ino+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-466   

  

 

 

Gráfico 20: População desempregada inscrita no município de Aveiro e inscrita no 

IEFP, por grupo etário, a julho de 2021Fonte: Pordata, 2021 

Gráfico 16: População residente por sexo e grupo etário no município de Aveiro, 2020 

https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+do+sexo+masculino+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-465
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+do+sexo+masculino+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-465
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+do+sexo+feminino+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-466
https://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+residente+do+sexo+feminino+total+e+por+grandes+grupos+et%c3%a1rios-466
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Quanto aos grupos etários representados no Gráfico 17, existiam 192 pessoas 

desempregadas até aos 24 anos e 407 desempregados no faixa etária dos 25 aos 34 anos, isto é, as 

faixas etárias correspondentes aos jovens nem nem, perfazendo um total de 599 jovens 

desempregados no município de Aveiro. Na faixa etária seguinte, dos 35 aos 54 anos, existe o maior 

número de desempregados, 973 pessoas. Por fim, no grupo etário dos 55 ou mais anos existiam 698 

pessoas em situação de desemprego (IEFP, 2021). 

  

 

 

 

Fonte: IEFP, 2021, p.15 

 

Gráfico 22 População 

desempregada inscrita no 

município de Aveiro e 

inscrita no IEFP, por 

nível de escolaridade, a 

julho de 2021Fonte: IEFP, 

2021 

 

 

 

Fonte: IEFP, 2021, p.22 

 

Gráfico 24: GéneroFonte: 

IEFP, 2021 

Gráfico 23 População desempregada inscrita no município de Aveiro e inscrita no 

IEFP, por nível de escolaridade, a julho de 2021 

Gráfico 17: População desempregada inscrita no município de Aveiro e inscrita no IEFP, por grupo etário, 

a julho de 2021 

 

Gráfico 21: População desempregada inscrita no município de Aveiro e inscrita no IEFP, por grupo etário, 

a julho de 2021 
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No que diz respeito ao nível de escolaridade dos desempregados no município de Aveiro 

representados no Gráfico 18, verifica-se que a maioria detém o ensino secundário (652 pessoas), 

seguindo-se o ensino superior (478 pessoas), 3º ciclo (406 pessoas), 1º ciclo (261 pessoas), 2º ciclo 

(257 pessoas) e por fim um grau inferior ao 1º ciclo (217 pessoas) (IEFP, 2021). 

 Em referência aos motivos citados pelos desempregados para a inscrição no IEFP, o principal 

é o facto de o trabalho permanente chegar ao fim, seguindo-se outros motivos, despedimento, ex-

inativo, despedimento por mútuo acordo, demissão e trabalho por conta própria (IEFP, 2021). 

 

5.2: Metodologia 

 

Como metodologia para a análise das principais características dos jovens nem nem do 

município de Aveiro e tendo em conta uma abordagem quantitativa, foi realizado um inquérito por 

questionário anónimo aos jovens residentes do município que se encontrassem sem estudar ou 

trabalhar e com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos. A escolha desta faixa etária prendeu-

se com o facto de ser uma das faixas etárias mais utilizadas para estudar o fenómeno dos nem nem 

por autores e organizações internacionais e porque me centrei em idades em que os jovens já possam 

ingressar no mercado laboral. Além disso, este grupo etário dos NEET é mais alargado, ou seja, até 

aos 34 anos, e dessa forma poderia aumentar o número de jovens a incluir no estudo que estivessem 

em idade de trabalhar.  

Quando ao inquérito por questionário, é de referir que é um método de recolha de dados 

estandardizado, ou seja, os inquiridos respondem às mesmas questões com o principal objetivo de se 

compararem as respostas obtidas de forma homogénea (Haro et al., 2018). Neste estudo, foi realizado 

um inquérito por questionário online, o que traz como principais vantagens:  

• o facto de aumentar a possibilidade de inquirir mais pessoas e alargar o âmbito geográfico 

(Haro et al., 2016); 

• dá acesso a populações que seriam difíceis ou mesmo impossíveis de incluir a partir de outros 

meios (Wright cit Garton et al., 1999; Wellman, 1997)  

• ser mais acessível a nível de custos (por exemplo impressões, deslocação, e logística 

comparando com o inquérito presencial (Haro et al., 2016; Wright cit. Llieva et al., 2002; 

Watt, 1999; Witmer et al., 1999); 

• retira menos tempo ao inquiridor e dá a possibilidade de o inquiridor poder fazer multitasking 

(Wright cit. Llieva, Baron, & Healey, 2002);  
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• adicionalmente, tende a reduzir problemas relacionados com resistência dos 

inquiridos a certas questões, assim como adversidades referentes às relações de 

empatia entre o inquiridor e inquirido (Haro et al., 2016).  

No entanto, existem desvantagens neste instrumento de recolha de dados que devem ser 

consideradas, nomeadamente: 

• a reduzida possibilidade de se poderem prestar esclarecimentos aos inquiridos, 

comparativamente ao inquérito presencial (Haro et al., 2016); 

• problemas relacionados com a amostra e a fiabilidade dos dados obtidos (Wright cit. 

Dillman, 2000; Stanton, 1998) 

• questões a nível de acessibilidade do inquérito e respetiva credibilidade do estudo por parte 

da população, que tende a considerá-lo spam.e desta forma podem surgir problemas 

relacionados com a  aceitação do inquérito em certas comunidades online (Wright cit. Reid, 

1996; Andrews et al., 2003). 

 

Quanto à amostragem utilizada foi uma amostragem não probabilística intencional, uma vez 

que se procedeu à pesquisa online de pessoas que se encontrassem em situação de desemprego na 

faixa etária mencionada e que residissem no município, assim como à partilha do inquérito por 

conhecidos e colegas através das redes sociais. As amostragens não probabilísticas são métodos em 

que existe uma escolha propositada das pessoas que se irão incluir na amostra e desta forma não é 

possível fazer generalizações porque os sujeitos da população não têm a mesma possibilidade de 

serem incluídos no estudo (Haro et al. cit. Dommermuth, 1975). Neste caso concreto, tendo sido 

utilizada a amostragem não probabilística intencional, os inquiridos foram propositadamente 

escolhidos por se enquadrarem em certos critérios (Haro et al., 201), nomeadamente o facto de 

estarem em situação de desemprego ou inatividade, residirem no concelho de Aveiro e terem idades 

compreendidas entre 18 e 34 anos. A amostra foi de 105 inquiridos. 

No que diz respeito ao inquérito, este foi formulado tendo em conta outros questionários 

realizados pelo Istituto per lo Sviluppo Della Formazione Professionale del Lavoratori no ano de 

2013 e pela Comissão Europeia igualmente no ano de 2013, tendo em conta uma abordagem 

qualitativa e focando-se em variáveis nominais e ordinais. Ambos os questionários utilizados como 

modelo tinham como objetivo perceber as principais características dos NEET a nível 

sociodemográfico, origens, relações pessoais e aspirações.  

Neste sentido, o inquérito por questionário (Anexo) dividiu-se em sete grupos intitulados: 

Dados Sociodemográficos, Background Social e Origens, Experiências Profissionais, Relações 
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javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


82 
 

Pessoais, Expetativas e Necessidades e por fim, o Covid 19, num total de 29 perguntas, sendo que 

uma pergunta era aberta, seis eram de resposta múltipla e as restantes eram de resposta fechada.  

O critérios de seleção utilizado para a realização do inquérito foi o facto de os inquiridos 

não se encontrarem em situação de desemprego devido a doenças ou patologias, medida em que não 

é o enfoque do estudo. No que diz respeito a eventuais questões éticas e dada a sensibilidade do 

tema em questão, os jovens inquiridos tiveram acesso ao objetivo e finalidade da investigação, assim 

como o anonimato e confidencialidade das declarações/resultados obtidas(os). 

Relativamente à recolha dos dados, esta foi realizada individualmente via questionário online 

durante os meses de julho e agosto de 2021. Após a recolha dos dados os dados dos inquéritos foram 

analisados a partir do Excel, recorrendo à elaboração de gráficos e tabelas que ilustrem facilmente as 

respostas obtidas.  Em seguida, após a elaboração dos resultados, realizou-se uma discussão de 

resultados que teve como objetivo comparar os resultados obtidos com outros estudos anteriormente 

realizados, e por fim, a conclusão onde serão referidas as principais conclusões, eventuais limitações 

do estudo e trabalhos futuros. 

5.3 Resultados Obtidos 

5.3.1: Caracterização da amostra e Dados Sociodemográficos 

  

Relativamente à amostra do estudo, esta foi de 105 pessoas num total de população de 599 

pessoas, o que estabelece uma margem de erro de 8,69%, se estabelecermos um nível de confiança 

de 95%. 

No que diz respeito às características da amostra, 68% dos inquiridos são do sexo feminino 

e 32% são do sexo masculino, como pode ser verificado no Gráfico 19. Relativamente às faixas 

etárias, esta compreendia as idades entre os 18 anos e os 34 anos, sendo que a maior percentagem se 

situava no grupo dos 24 aos 29 anos (39%), seguindo-se a faixa etária dos 18 aos 23 anos (34%) e 

por fim o grupo etário dos 30 aos 34 anos (27%), como demonstra o Gráfico 20. 

No que tange o estado civil, representado no Gráfico 21, a maioria dos inquiridos encontra-

se solteiro (69%). Quanto aos restantes estados civis, 17% dos inquiridos encontravam-se casados, 

13% permaneciam em união de facto e por fim apenas 1% dos inquiridos se encontrava em outro 

contexto de estado civil. 

No que concerne o facto de ter filhos, 66% dos inquiridos afirma que não tem filhos, 

contrastando com uma percentagem de 34% que declara ter filhos (Gráfico 22). 
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No que refere o modo de habitação representado no Gráfico 23, os jovens nem nem no 

município de Aveiro tendem a viver com parceiro (40%) ou em casa dos pais (38%). Os restantes 

jovens vivem sozinhos (13%) ou partilham casa com outras pessoas (9%). 

Um dado importante é onde os jovens nem nem residem nas várias freguesias do município 

de Aveiro. Ao analisar os dados do Gráfico 24, verifica-se que a maioria dos jovens reside na 

freguesia de Glória e Vera Cruz (41%), seguindo-se a freguesia de Esgueira (17%), São Bernardo 

(10%), Cacia (9%), Aradas e Santa Joana com percentagens de 6%, Oliveirinha e Eixo e Eirol com 

percentagens de 5%, e por fim, Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz e São Jacinto com uma 

percentagem reduzida de apenas 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Estado 

Civil 

Gráfico 19: Género Gráfico 20: Grupo etário 

Gráfico 21: Estado Civil 

 

Gráfico 22: Tem filhos? 

 

Gráfico 26: Tem filhos? 
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5.3.2: Background social e origens 

 

Neste grupo de perguntas do inquérito por questionário, o objetivo era compreender as 

origens dos jovens nem nem no que diz respeito à escolaridade da sua família, assim como a sua 

nacionalidade, na medida em que o facto de os pais terem uma baixa escolaridade ou serem 

emigrantes pode apresentar-se como um risco de o jovem se tornar NEET (Robson,K., 2008). 

Neste sentido, a primeira pergunta referia-se à profissão dos pais dos inquiridos, sendo uma 

pergunta de resposta aberta. Deste modo, as respostas são muito díspares, mas encontram-se 

resumidas e agrupadas na Tabela 12. 

 

 

 

Professores 

 

Restauração Pescador Cozinheira Educadora 

 

Ferroviário Administrativa Empregado de 
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Reformados 
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Gráfico 23: Modo de habitação 

 

Gráfico 27: Modo de habitação 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 12: A profissão dos pais 

 

Tabela 13: A profissão dos pais 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 24: Freguesia onde reside 

 

Gráfico 28: Modo de 

habitaçãoGráfico 29: Freguesia 

onde reside 
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A partir da Tabela 12, é possível apurar que a profissão dos pais dos nem nem no município 

de Aveiro não é homogénea, na medida em que são referidas pelos inquiridos diversas profissões 

desde médicos, professores diretores operacionais, isto é, profissões altamente qualificadas, mas 

também, operários fabris e da construção civil. Além disso, é ainda de mencionar que alguns 

inquiridos referem que os pais se encontram desempregados ou estão aposentados. 

Tendo em conta as diferentes profissões indicadas, creio que é importante analisar de seguida 

o nível educacional dos pais dos jovens nem nem, representado no Gráfico 25. 

No Gráfico 25 podemos conferir que a maioria dos pais dos jovens nem nem do município 

de Aveiro detém apenas o ensino básico (cerca de 51%), seguindo-se o ensino secundário (cerca de 

45%) e por fim o ensino superior com uma percentagem de aproximadamente 18%. 

 

 

Neste grupo de perguntas, além da educação dos pais dos jovens nem nem, era pretendido 

saber se os jovens tinham nacionalidade estrangeira, na medida em que muitos jovens nem nem são 

emigrantes (OCDE, 2016). Desta forma, a pergunta seguinte era se a família dos jovens tinha 

nacionalidade portuguesa (Gráfico 26). 

 

 

 

Gráfico 25: O nível educacional dos pais 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No entanto, os dados representados no Gráfico 26 demonstram que uma percentagem 

significativa de jovens nem nem no município de Aveiro tem nacionalidade portuguesa (82%) em 

comparação com 18% de jovens nem nem com nacionalidade estrangeira. 

5.3.4: Educação dos inquiridos 

 

O terceiro grupo de questões do inquérito tinha como objetivo apurar o nível educacional 

dos jovens nem nem, assim como a forma como ocorreu a escolaridade, isto é, se houve interrupções 

no estudo, repetições de ano. Além disso, também considerei importante conhecer a perceção dos 

jovens quanto à sua performance escolar. Estas perguntas são fundamentais no sentido em que as 

baixas qualificações educacionais assim como o abandono e exclusão escolar constituem fatores de 

risco para um jovem se tornar NEET (Robson,K., 2008). 

 No que diz respeito ao nível educacional dos inquiridos (Gráfico 27), constata-se que a 

maioria dos jovens nem nem do município de Aveiro detém um ensino secundário (52%), seguindo-

se o ensino superior (35%), ensino básico (11%) e por fim apenas 1% dos inquiridos fez treino 

vocacional. 

 

 

 

 

Gráfico 31: Nível educacional dos inquiridos 

 

 

 

Gráfico 26: A sua família tem nacionalidade portuguesa? 

 

Gráfico 30: A sua família tem nacionalidade portuguesa? 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Relativamente ao percurso educacional, isto é, se foi regular ou irregular, observa-se que a 

grande maioria dos jovens teve um ensino regular, com uma percentagem significativa de 71%, 

comparativamente a uma percentagem de 30% que teve um ensino irregular (Gráfico 28). 

 

 

 

 

A pergunta seguinte pretendia saber as razões para ter ocorrido interrupção nos estudos por 

parte dos jovens, os 30% da questão anterior. Deste modo, era uma pergunta de escolha múltipla que 

dava oportunidade aos jovens de escolher vários motivos para a situação.  

 

 

 

 

Gráfico 27: Nível educacional dos inquiridos 

Gráfico 28: O ensino foi regular ou irregular? 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Ao analisar os dados do Gráfico 29, apura-se que a maioria dos jovens que interromperam 

os estudos o fizeram por motivos pessoais (46%), seguindo-se os motivos financeiros (26%), não 

estar interessado na educação (18%) e pressão familiar (10%). Nenhum inquirido interrompeu os 

estudos por razões médicas. 

 

 A última pergunta do grupo da Educação dos inquiridos era relacionada com a perceção da 

sua performance escolar (Gráfico 30), e foi possível concluir que a maioria dos inquiridos 

considerou a sua performance escolar como Boa/ Razoável (46%), seguindo-se Suficiente (33%), 

Muito Boa (12%) e Insuficiente (9%).  

 

 

 
 

5.3.5: Experiência profissional 

  

Neste grupo de questões era pretendido apurar se os jovens nem nem tinham tido alguma 

experiência profissional, como foi a experiência em termos de duração e contrato assim como as 

 

 

 

 

 

Gráfico 32: Motivos para a interrupção dos estudos 

Gráfico 29: Motivos para a interrupção dos estudos 

 

Gráfico 30: Motivos para a interrupção dos estudos 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 
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razões que levaram a deixar o emprego. Adicionalmente, são feitas perguntas relativamente à procura 

de emprego atualmente. É de salientar que os jovens com pouca ou nenhuma experiência têm maiores 

dificuldades em encontrar um emprego (OCDE, 2016). 

Desta forma, a primeira questão era relacionada com o facto de os jovens terem alguma 

experiência profissional ou não, sendo de realçar que a grande maioria respondeu afirmativamente 

(91%) e apenas 9% respondeu negativamente (Gráfico 31). 

 

 

 

  

No que diz respeito à duração desta experiência profissional (Gráfico 32), a maioria dos inquiridos 

refere que durou mais de 24 meses (44%), seguindo-se de 1 a 6 meses (21%), 7 a 12 meses (17%), 

13 a 18 meses (10%) e por fim 19 a 24 meses (8%).  

 

 

  

 

 

 

Gráfico 31: Tem alguma experiência profissional? 

Gráfico 32: Duração da experiência profissional 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No seguimento deste tema, considerei importante saber o tipo de contrato que os jovens 

celebraram, isto é, contrato a termo certo ou contrato a termo incerto, sendo que 61% dos inquiridos 

respondeu contrato a termo certo e 39% dos inquiridos respondeu contrato a termo incerto (Gráfico 

33). 

 

 

  

A pergunta seguinte demonstra as principais razões para os jovens terem deixado o emprego, 

sendo essencial saber se foi por motivos pessoais, médicos, não estarem satisfeitos naquele emprego 

ou despedimento. A partir da análise do Gráfico 34, averiguamos que a principal razão para os jovens 

terem deixado o emprego foi o facto de não estarem satisfeitos naquele trabalho (35%), 

possivelmente pelas condições de trabalho, seguindo-se as razões pessoais e o despedimento, ambas 

com percentagens de 34%. Relativamente a motivos de saúde, nenhum inquirido selecionou essa 

opção. 

 

 

 

 

 

Gráfico 33: O tipo de contrato da experiência profissional anterior 

Gráfico 34: Razões para deixar o emprego 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 A próxima pergunta tinha o principal objetivo de saber se os jovens nem nem estavam em 

situação de inatividade ou se se encontravam à procura de emprego ativamente. Tendo em conta os 

dados obtidos através desta questão, conclui-se que a maioria dos jovens nem nem no município de 

Aveiro procuram emprego e não estão em situação de inatividade, sendo as percentagens de 80% 

para a procura de emprego regular e de 20% para o contexto de inatividade (Gráfico 35). 

 

 

 
 Em relação à duração da procura de emprego representada no Gráfico 37, a maioria dos 

jovens encontra-se à procura de emprego há cerca de 1 a 6 meses (68%), seguindo-se 7 a 12 meses 

(17%), mais de 24 meses (9%), 13 a 18 meses (5%) e por fim 19 a 24 meses (1%). 

 

 
 

Visto que em alguns casos a duração da procura de emprego é relativamente elevada, é 

relevante aprofundar quais as principais razões para estes jovens ainda não se encontrarem 

empregados. O Gráfico 37 demonstra algumas razões pelas quais os jovens nem nem do município 

 

 

 

Gráfico 35: Tem procurado emprego regularmente? 

Gráfico 36: Duração da procura de emprego 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 
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de Aveiro não estão empregados atualmente. Os motivos mais declarados foram o facto de não 

encontrarem o emprego que gostam (53%), não terem as qualificações necessárias (22%) e por 

motivos pessoais (19%). Além destas causas, são ainda de salientar as pessoas que ficam a cuidar 

dos filhos (14%), os motivos de saúde (9,4%) e os jovens que não estão interessados em ter um 

emprego (3,1%). 

 

 

 Na medida em que existem pessoas em inatividade (cerca de 20% segundo o Gráfico 36), 

torna-se fundamental saber a duração do período em que os jovens se encontram nesta situação. No 

Gráfico 38 encontram-se representados os períodos de inatividade dos jovens nem nem do município 

de Aveiro. A partir da sua análise, é possível confirmar que a maioria dos jovens se encontra em 

inatividade por um período de 1 a 6 meses (54%). É de realçar que cerca de 21% dos jovens se 

encontra em situação de inatividade por um período superior a 24 meses.   

 Por fim, seguem-se os períodos de 7 a 12 meses, 19 a 24 meses e 13 a 18 meses com 

percentagens de 13%, 8% e 4% respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 : Duração do período de inatividade 
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Gráfico 37:  Razões para não estar empregado atualmente 

Gráfico 38: Duração do período de inatividade 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.3.6: Relações pessoais 

 

Este grupo de questões enfoca-se nas relações que os jovens nem nem têm com a sua família, 

em termos de diálogo, confiança, subsistência financeira, na medida em que esta poderá exercer 

influência sobre as suas decisões como o facto de continuarem os estudos ou ingressarem no mercado 

de trabalho (Tillmann, E., Comim, F., 2016).  

Além disso, os jovens NEET poderão experienciar ansiedade, stress, e frustração devido ao facto 

de não terem um emprego ou auferirem um rendimento baixo, originando impactos a nível 

individual, mas também para o ambiente circundante do jovem. Assim, as suas relações interpessoais 

poderão ser condicionadas pelo comportamento dos jovens NEET (Balan, 2016). 

Assim, a primeira questão deste tema (Gráfico 39), pretendia esclarecer se os jovens tinham 

um bom diálogo e relação de confiança com a sua família, sendo de concluir que a maioria dos jovens 

respondeu que tem sempre uma boa relação (57%) ou pelo menos frequentemente (29%). No entanto, 

cerca de 13% dos jovens afirma que raramente tem um bom diálogo e relação de confiança com a 

família. Em relação à opção Nunca, apenas 2% dos jovens a selecionou. 

 

 
 

 

Quanto à pressão que a família poderá exercer nas decisões dos jovens, podemos confirmar 

a partir da análise do Gráfico 40 que esta situação acontece com pouca frequência, na medida em 

que os jovens responderam Raramente (37%) e Nunca (33%). Ainda assim, o Frequentemente e o 

Sempre detém percentagens de 17% e 11% respetivamente. Cerca de 3% dos inquiridos escolheu a 

opção Sem resposta. 

 

 

 

Gráfico 39: Relação de confiança com a família e diálogo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 34 Relação de confiança 

com a família e diálogoFonte: 

Elaborado pela autora 
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Por fim, tendo em vista a relação que os jovens nem nem têm com a sua família, sendo na 

sua maioria uma relação de confiança e diálogo, torna-se importante saber se a sua família contribui 

para a sua subsistência a nível financeiro. Segundo os dados do Gráfico 41, 49% dos jovens nem 

nem do município de Aveiro não conseguiriam subsistir financeiramente sem a ajuda da sua família, 

porém 31% dos inquiridos declara esta afirmação como falsa. Além disso, 19% não tem uma resposta 

definida quanto a esta afirmação e apenas 1% refere que precisa de ajuda financeira por parte da 

família frequentemente.  

5.3.7: Expectativas e Necessidades 

 

Este conjunto de questões visa conhecer que aspirações e ambições futuras que os jovens 

nem nem esperam alcançar em termos de situação laboral, os seus objetivos de vida, e também os 

seus possíveis arrependimentos.  

Gráfico 40: A minha família exerce pressão sobre as minhas decisões 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Gráfico 41: Eu não conseguiria subsistir sem ajuda financeira por parte da minha família 

 

Gráfico 41: Eu não conseguiria subsistir sem ajuda financeira por parte da minha família 
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Assim, pretendeu-se conhecer quais as principais ambições ou expetativas que pretendem 

atingir, isto é, a nível profissional, material/financeiro e relações, sendo que os inquiridos poderiam 

selecionar várias opções. Os resultados obtidos no Gráfico 42 demonstram que a grande maioria dos 

inquiridos pretende obter realizações a nível profissional (82%), seguindo-se as materiais/financeiras 

(58,7%) e por fim, a nível de relações (29%). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Tipos de expectativas a atingir 

Gráfico 43: Elementos para se sentir realizado 

 

Gráfico 35: Elementos para se sentir realizado 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Relativamente aos elementos essenciais para os jovens se sentirem realizados, representados 

no Gráfico 43, a percentagem mais significativa de 85% corresponde ao facto de terem um trabalho 

estável. Em seguida, os jovens pretendem ser independentes da sua família (42%), ter filhos (19%) 

e casar (13,5%). Os restantes elementos, sendo eles: ser saudável e feliz, viajar, acabar todos os ciclos 

de estudo, trabalhar em algo que me permita ter qualidade de vida, ter capacidade para realizar o meu 

sonho empresarial, independência financeira, bom ordenado, empreender, já sou realizado/a o que 

vier só irá complementar e ter uma nova profissão contam com percentagens de apenas 1%. 

 A nível de arrependimentos, os jovens referem que o principal arrependimento foi não terem 

continuado/acabado os estudos com uma percentagem de 39% (Gráfico 44). Contudo, cerca de 25% 

menciona que não tem quaisquer arrependimentos. Em seguida, estão os arrependimentos a nível de 

relações e financeiros, ambos com percentagens de 21%, e por fim, encontram-se os arrependimentos 

no contexto profissional (20%). 

 

  

 

 

Por fim, a última questão deste grupo das Expectativas e Necessidades tinha o intuito de 

saber como os jovens imaginam a sua situação laboral num período de 10 anos, sendo que cerca de 

80% dos jovens pensa ter um emprego estável (Gráfico 45). Porém, 12% dos jovens não tem ideia 

de como será a sua situação laboral no futuro. As opções, sem qualquer forma de emprego ou 

trabalho, à procura de empregos temporários regularmente e emprego temporário contaram com 

percentagens de 5%, 3% e 1% respetivamente. 

 

 

 

 

Gráfico 36: 

Como 

imagina a 

sua 

situação 

laboral em 

10 anos? 

Gráfico 44: Arrependimentos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5.3.8: A pandemia do Covid-19 

 

Na medida em que a pandemia do Covid-19 deixou muitas pessoas em situação de 

desemprego ou inatividade, como demonstram os dados revelados pelo Eurofond no ano de 2020, 

seria interessante perceber se aconteceu uma situação similar aos jovens do município de Aveiro. 

Neste sentido, os jovens foram questionados se a pandemia do Covid-19 dificultou a sua procura de 

emprego, sendo que os resultados demonstram que sim, visto que 60% dos jovens respondeu 

afirmativamente (Gráfico 46). Todavia, é de salientar que 22% dos jovens respondeu não e que 18% 

dos jovens nem nem afirma não se encontrar à procura de emprego. 

 

 

Gráfico 45: Como imagina a sua situação laboral em 10 anos? 

Gráfico 46: A pandemia do Covid-19 afetou de forma negativa a sua procura de emprego? 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A última pergunta do inquérito por questionário tinha como objetivo perceber se a pandemia 

do Covid-19 levou a que os jovens ficassem em situação de desemprego ou inatividade. Os dados 

obtidos a partir do Gráfico 47, demonstram que a maioria dos jovens não foi afetado pela pandemia 

do Covid-19 (54%), contrastando com 46% dos inquiridos que afirmam terem ficado em situação de 

desemprego ou inatividade devido à pandemia. 

 

 

 

Capítulo 6: Discussão de resultados e Conclusão 

 

6.1: Discussão de Resultados 

 

O principal objetivo do estudo era obter um panorama geral das características a nível 

sociodemográfico, de experiências profissionais, relações familiares, procura de emprego e 

aspirações dos NEET com idades compreendidas entre os 18 aos 34 anos no município de Aveiro. A 

partir dos dados obtidos pelo inquérito por questionário aos jovens nesta situação foi possível 

concluir que na generalidade, os NEET do município de Aveiro incluídos no inquérito realizado, são 

maioritariamente mulheres, com idades compreendidas entre os 24 e os 29 anos e encontram-se 

solteiros e sem filhos. Relativamente à habitação, vivem com parceiro ou em casa dos pais, 

localizando-se maioritariamente nas freguesias de Glória e Vera Cruz e Esgueira Neste sentido, os 

resultados obtidos são bastante semelhantes aos observados na literatura existente, na medida em que 

as mulheres detém os números mais significativos tal como demonstram Bynner & Parsons (2015) 

em países como a Albânia, Egito, Geórgia e Palestina, e Vancea & Utzet (2018) na Espanha. Segundo 

dados do INE e OCDE, o grupo etário mais representado é o dos 20 aos 24 anos, ou seja, diferente 

das características da amostra (OCDE, 2019; INE, 2020).  

 Gráfico 47: A pandemia do Covid 19 levou a que ficasse em situação de desemprego ou inatividade? 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No entanto, num estudo realizado na Turquia no ano de 2017, os resultados assemelham -se 

na medida em que faixa etária mais prevalente é dos 25 aos 29 anos (Erdoğan et al., 2017). 

No que diz respeito aos pais dos inquiridos, a generalidade detém o ensino básico e tem 

nacionalidade portuguesa. No que concerne o nível educacional dos inquiridos, o ensino secundário 

é o mais prevalente, tendo sido um ensino maioritariamente regular, tal como acontece no estudo 

realizado pelo ISFOL (2014). Visto que a educação dos pais, o histórico socioeconómico da família 

e a ocupação dos pais requererem pouca skill serem fatores que podem contribuir para o risco de um 

jovem se tornar NEET (Bynner et al., 2000; Bynner & Parsons, 2002; Robson, 2008), verifica-se que 

a educação dos pais dos jovens NEET do presente estudo é relativamente baixa na medida em que a 

maioria detém apenas o ensino básico e neste sentido, as profissões mencionadas requerem baixas 

qualificações. No entanto, é importante salientar que se verificaram que existem familiares dos 

jovens NEET com empregos altamente qualificados. Além disso, visto que o facto de o jovem ter 

origens de emigrante poder também ser um fator para o jovem se tornar NEET (OCDE, 2016), 

demonstrou-se que no estudo realizado em Aveiro, a grande maioria dos jovens não é emigrante, tal 

como acontece na Espanha e na Áustria (Vancea & Utzet, 2018; Tamesberger & Bacher, 2014). 

No que concerne condições de habitação e tendo em conta os resultados da amostra, os NEET 

vivem com os pais ou com parceiro e tendem a não ter filhos, contrariamente, nos países da OCDE, 

a maioria dos NEET vive com os pais ou com parceiro, mas com filhos (OCDE, 2019). Num estudo 

realizado na Áustria (Tamesberger & Bacher, 2014), os NEET vivem com os pais ou com parceiro, 

e não têm filhos,  

 Em relação ao tempo em que estão desempregados esta era de 3 a 12 meses segundo os 

dados do inquérito efetuado, sendo uma situação semelhante aos países da OCDE (OCDE, 2019). Se 

compararmos com a Espanha, a maioria dos NEET já teve desempregado por um período igual ou 

superior a um ano (Vancea & Utzet, 2018). No entanto, existem muitos jovens à procura de emprego 

há mais de 12 meses OCDE (2019), isto é, desemprego de longa duração, o que é preocupante porque 

segundo Cockx & Picchio (2011), quanto maior o período de desemprego, menores serão as 

oportunidades futuras de emprego (Saimolenko & Carter, 2015). É ainda de salientar que Gregg & 

Tominey (2005), revelaram que se ocorrerem longos períodos de desemprego antes de um jovem 

atingir os 23 anos, origina-se uma lacuna salarial no indivíduo e que a sua recuperação é lenta e leva 

cerca de 20 anos (Saimolenko & Carter, 2015).   

Quanto à educação dos NEET, que constitui um dos principais fatores que originam a 

situação de NEET na literatura (Robson, K., 2008; (Tillmann et al. cit. Corseuil et al., 2001; Menezes-

Filho, 2002; Drumstaité et al., 2015), esta tende a ser inferior ao ensino secundário (OCDE, 2019), 

enquanto segundo os dados do inquérito realizado no concelho de Aveiro, os NEET detém um ensino 
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secundário. Comparando com os dados portugueses, a situação é similar visto que a maioria dos 

NEET detém ensino secundário ou superior, sendo que recentemente os número de NEET com 

ensino secundário têm vindo a aumentar (INE, 2020).  

Bynner & Parsons (2015), que realizaram estudos sobre os NEET na Albânia, Egito, Geórgia 

e Palestina, demonstram que os resultados diferem tendo em conta os países, sendo que na Albânia 

os NEET tendem a ter uma baixa escolaridade (ensino secundário ou básico); na Geórgia, o grau de 

ensino dos NEET é o secundário ou treino vocacional;  no Egito os NEET detém o ensino superior, 

um treino vocacional ou são iletrados; por fim, na Palestina, afeta tanto os jovens com altas 

qualificações como os jovens com baixas habilitações.  

Em termos de experiência profissional, a generalidade dos inquiridos do município de Aveiro 

já teve trabalho anteriormente por um período superior a dois anos e estabelecido a partir de um 

contrato a termo certo, sendo que os jovens são os mais propensos a terem contratos precários, 

temporários e com baixos salários (OCDE, 2016). No inquérito realizado pelo ISFOL (2014), os 

jovens NEET não tinham qualquer tipo de contrato no emprego anterior ou então detinham um 

contrato temporário. Num estudo realizado na Rússia por Varshavskaia (2017), verifica-se que a 

maioria dos NEET russos não teve qualquer experiência profissional ao contrário do que se observa 

na amostra do estudo, e os jovens russos que tiveram trabalhão anteriormente, ganharam uma 

experiência de curta duração e instável, maioritariamente em trabalhos com baixas qualificações. 

Os inquiridos do município de Aveiro revelam que as principal razão para terem deixado de 

trabalhar foi o facto de não estarem satisfeitos naquele emprego, mas também por razões pessoais e 

despedimento. No estudo realizado pelo ISFOL (2014), os principais motivos mencionados foram o 

facto de a firma ter problemas, a não renovação do contrato, a rescisão por parte do jovem por não 

estar satisfeito com o emprego e por fim, o facto de ser um emprego sazonal. Considerando o estudo 

realizado por Bynner & Parsons (2015), verifica-se que por exemplo no Egito e na Palestina, a 

principal razão para se encontrarem na situação de NEET é estarem a cuidar da família, sendo que 

nos restantes países incluídos, Geórgia, Albânia é por estarem desempregados. Na Aústria, os 

motivos são semelhantes, na medida em que os mais citados foram o facto de o emprego não ser 

adequado, terem a responsabilidade de cuidar de um familiar e despedimento (Tamesberger & 

Bacher, 2014). 

No que se refere a procura de emprego, os inquiridos do concelho de Aveiro têm procurado 

emprego regularmente por um período de um a seis meses na sua maioria. Além disso, a principal 

razão para não estarem empregados atualmente deve-se a não encontrarem o emprego que gostam. 
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Relativamente aos jovens que se encontram em situação de inatividade, a duração deste 

período tende a ser superior a dois anos., o que poderá comprometer futuramente, as oportunidades 

de emprego, levar ao decréscimo dos rendimentos, isolamento da sociedade e problemas sociais e de 

saúde (OCDE cit. OCDE, 2015; OCDE cit. Carcillo et al., 2015). Ao contrário dos países da OCDE 

e Portugal, onde a inatividade é mais comum que o desemprego, na medida em que 8,6% dos jovens 

de 18-24 anos são NEETs inativos e 5,7% são NEETs desempregados nos países da OCDE e a 

proporção de inativos e desempregados no ano de 2019 é 50,3% e 49,7% em Portugal, no estudo 

realizado no município de Aveiro, 20% dos jovens identificou-se como inativo em contraste com 

80% que procuram emprego ativamente. 

Quanto às relações pessoais, a generalidade dos inquiridos refere que tem uma boa relação 

com a sua família e que esta nunca ou raramente afeta as suas decisões pessoais, sendo este um dado 

importante na medida em que estas têm impacto na decisão de o jovem continuar ou não a estudar 

(Tillmann & Comim, 2016). Além disso, muitos jovens expõem que dificilmente conseguiriam 

subsistir sem ajuda financeira por parte dos familiares, o que poderá originar impactos a nível 

individual e especialmente para a sua família (Balan, 2016). Segundo os dados do inquérito realizado 

pelo ISFOL (2014), os jovens NEET italianos demonstram que têm igualmente uma boa relação com 

os familiares, de confiança, e que estes nunca ou raramente exercem influência nas suas decisões. 

Contrariamente, na Espanha, quando questionados se têm confiança nas pessoas, a maioria dos 

NEET respondeu que não (Vancea & Utzet, 2018) 

No que tange as aspirações destes jovens, tendem a estar relacionadas com expetativas a 

nível profissional no sentido de terem um emprego estável e serem independentes da sua família. É 

ainda de referir que o arrependimento mais citado foi não terem continuado ou terminado os estudos. 

Numa perspetiva futura, os jovens esperam ter um emprego estável num período temporal de 10 

anos. Ao analisar as respostas do inquérito realizado pelo ISFOL (2014), as respostas são similares 

dado que os jovens revelam que pretendem ter um emprego estável num período temporal de 10 

anos, no entanto, mencionam adicionalmente expectativas a nível de ideais. Relativamente a 

arrependimentos, as respostas do ISFOL demonstram que a maioria dos NEET não tem quaisquer 

arrependimentos, ao contrário dos jovens do presente estudo, que pretendiam ter continuado os 

estudos. 

Por fim, os nem nem da presente investigação indicam que a pandemia do Covid 19 afetou 

a sua procura de emprego negativamente, todavia, no que diz respeito à perda de emprego ou 

inatividade, a pandemia não causou esses efeitos significativamente. Tendo em conta os dados 

disponibilizados pelo Eurofond (2021) relativamente à pandemia do Covid 19, demonstrou-se que a 

pandemia levou à redução do emprego, aumento do desemprego e inatividade, o que não aconteceu 



102 
 

de forma tão significativa aos inquiridos do município de Aveiro, visto que a maior consequência da 

pandemia para estes jovens foi a maior dificuldade em encontrarem emprego. 

   

6.2: Conclusão 

 

 De modo geral, verificou-se que não existe um conceito consensual para a definição dos 

NEET, uma vez que este se altera consoante o país e a organização que o utiliza, o que tende a 

dificultar a análise do fenómeno e as respetivas comparações entre países. 

 No que diz respeito aos causadores do crescimento do número de NEETs, podem-se citar a 

crise financeira de 2007/2008 na medida em que causou elevados níveis de desemprego jovem, a 

pandemia do covid-19, que originou igualmente consequências negativas a nível de desemprego e 

acréscimo da inatividade. O outro fator determinante são as falhas sistemáticas nas trajetórias 

educacionais e transições do ensino secundário para o ensino superior e posteriormente para o 

emprego remunerado, que tendem a ser prolongadas e incertas devido ao maior fluxo de entrada e 

saída de desempregados. 

Além disso, é preciso ainda salientar outros fatores de risco como o histórico socioeconómico 

da família, a educação dos pais, o interesse dos pais pela educação do filho, a área de residência e o 

sucesso escolar do jovem. Neste sentido, visto que as mulheres são comummente responsabilizadas 

pelos trabalhos domésticos ou familiares, estas são mais propensas a tornarem-se NEET. No entanto, 

é importante mencionar outros fatores que podem impactar o fenómeno, como as características do 

mercado de trabalho e do estado de bem-estar social, o sistema de educação e formação profissional 

e ainda fatores contextuais a nível macro como o crescimento do PIB e o tamanho do grupo etário 

dos jovens.  

Quanto às consequências sociais e económicas, originam-se riscos económicos, relativos às 

suas perspetivas no presente e no futuro a médio e longo prazo, tendo em conta fatores como a sua 

carreira e futuras pensões/reformas; riscos sociais de exclusão social e pobreza; e ainda uma 

diminuição e incapacidade da sua participação na comunidade e no desenvolvimento da sociedade. 

No que concerne a pergunta de investigação, que tinha como principal objetivo conhecer as 

principais características dos jovens NEET do município de Aveiro, verificou-se que segundo os 

dados do inquérito, situam-se na faixa etária dos 24 aos 29 anos, demonstrando que a transição da 

escola para o mercado laboral tende a ser prolongada e a entrada no mercado de trabalho é complexa. 

No que diz respeito à nacionalidade dos NEET, a grande maioria tem nacionalidade portuguesa e 

reside na freguesia de Glória e Vera Cruz, visto que esta é a freguesia com o maior valor populacional 
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neste município. Relativamente ao sexo, a generalidade dos NEET do estudo realizado são mulheres, 

o que pode remeter para o facto de as responsabilidades familiares ainda serem associadas ao sexo 

feminino, sendo que algumas inquiridas afirmam que a razão pela qual não se encontrarem a trabalhar 

é por terem de cuidar dos filhos. 

No que diz respeito à habitação, os NEET incluídos na investigação, vivem com o parceiro, 

e tendo em vista que a maioria dos NEET do inquérito realizado são mulheres, poderá indicar que 

ficaram encarregues das responsabilidades domésticas enquanto o parceiro trabalha. A outra situação 

mais comum é viverem com os pais, dado que a generalidade destes jovens alude que não 

conseguiriam subsistir sem ajuda financeira por parte da família. No entanto, a maioria dos inquiridos 

detém experiência profissional, sendo que os contratos estabelecidos foram a termo certo, o que 

indica que terão tido empregos temporários anteriormente, uma situação comum na faixa etária dos 

jovens, que tende a trabalhar com contratos precários.   

Apesar de a generalidade dos NEET inquiridos estarem ativamente à procura de emprego, é 

preciso salientar que cerca de 20% dos jovens se encontram em situação de inatividade e existem 

jovens que se encontram em situação de desemprego ou inatividade por um período temporal 

superior a 24 meses, ou seja, períodos de inatividade e desemprego de longa duração e deste modo 

poderão ser classificados como disengaged. A situação de desemprego de longa duração e 

inatividade acarreta grandes riscos pessoais para estes jovens, principalmente no que diz respeito às 

suas perspetivas de futuro a nível profissional, as eventuais pensões, assim como riscos de pobreza 

e exclusão social. Além disso, poderá provocar consequências a nível mental e de isolamento da 

sociedade. 

Contrariamente, verifica-se que alguns inquiridos são considerados opportunity seekers, 

visto que a razão pela qual não estão empregados atualmente é por não encontrarem o emprego que 

gostam, isto é, encontram-se à procura da oportunidade mais apropriada para as suas qualificações e 

aptidões. 

Relativamente à sua escolaridade, a maioria tem o ensino secundário, o que poderá dificultar 

a procura de emprego, na medida em que atualmente existe uma procura por trabalhadores cada vez 

mais qualificados. No entanto, é alarmante apurar que um grande número dos NEET questionados 

detém o ensino superior, uma situação que também tem vindo a aumentar a nível nacional.  

Em relação aos pais destes jovens, detêm uma baixa escolaridade, maioritariamente o ensino 

básico, o que constitui um fator de risco para um jovem se tornar NEET tendo em conta o seu 

histórico socioeconómico e a possibilidade de pagar a educação dos filhos. Em relação a relações 

pessoais e aspirações, mencionam que têm boa relação com a família e o seu principal objetivo futuro 
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é ter um emprego estável. Ainda assim, existem jovens que se encontram muito incertos quanto ao 

futuro, não tendo noção de como será a sua situação futura ou mesmo prevendo que não se 

encontrarão a trabalhar nesse período temporal, o que indica uma desmotivação quanto ao mercado 

laboral e um possível descontentamento em relação à sociedade.  

Quanto à pandemia do Covid-19, afere-se que lhes dificultou a procura de emprego, o que 

seria expectável tendo em conta o aumento do desemprego durante este período. Porém, a pandemia 

do Covid-19 não originou a perda do emprego que tinham anteriormente.  

Neste sentido, e tendo sido efetuada uma comparação com outros estudos realizados em 

variados países, a situação dos NEET incluídos no inquérito é muito semelhante ao contexto 

observado em outros países. 

Porém, é fundamental adotar medidas para reduzir o número de jovens neste contexto. Neste 

sentido, as ações a serem tomadas devem ter como âmbito o aumento do nível educacional dos 

jovens, no sentido de terem maiores habilitações, uma vez que quanto maiores as qualificações de 

um indivíduo, maior a possibilidade de encontrar emprego. Além disso, deve ser dada primazia a 

programas de educação vocacional e formação profissional, estágios e programas ativos do mercado 

de trabalho, que constituem práticas que auxiliam nas transições da educação para o mercado laboral.  

Adicionalmente, deve ser prevenido o abandono escolar, e tomar medidas logo após os primeiros 

sinais de alerta, isto é, a desmotivação perante a educação.  

6.2.1: Limitações do estudo 

 

No que diz respeito a limitações do estudo, poderá ser mencionada a amostra de 105 pessoas, 

que deveria ser mais alargada, e nesta ótica poderá não ser estatisticamente significante.  A 

inexistência de estudos sobre este fenómeno em Portugal também poderá constituir uma limitação 

na medida em que não deu oportunidade de se realizar uma comparação com outros municípios ou a 

nível nacional. Outra limitação a ter em conta foi o facto de não se terem correlacionados os dados 

obtidos a partir do inquérito por questionário. 

6.2.2: Trabalhos futuros 

 

Como trabalhos futuros, era importante alargar o inquérito realizado a mais municípios ou 

alargar a amostra do estudo no município de Aveiro. Era ainda essencial conhecer as políticas e ações 

que estão em vigor a nível nacional para a resolução deste problema, sendo assim pertinente realizar 

estudos que abrangessem instituições e organizações que têm como função diminuir o número de 

desempregados e NEETs e desta forma, conhecer as práticas estabelecidas e respetivos resultados. 
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Por fim, seria ainda interessante efetuar uma análise de políticas de sucesso que auxiliaram na 

redução do número de NEETs em outros países com o intuito de se poder adaptar ao contexto 

nacional ou do município de Aveiro.  
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Anexo 

 

Dados sociodemográficos 

1. Género 

a.  Feminino 

b.  Masculino 

2. Idade 

a. 15 aos 19 anos 

b. 20 aos 24 anos 

c. 25 aos 29 anos 

d. 30 aos 34 anos 

3.  Estado civil 

a. Solteiro 

b. Casado 

c. Viúvo 

d. União de facto 

4.  Filhos 

a. Sim 

b. Não 

5.  Modo de habitação 

a.  Casa dos pais 

b.  Sozinho 

c.  Com parceiro 
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d.  Com outras pessoas 

6. Freguesia 

a. Aradas 

b.  Cacia 

c.  Esgueira 

d.  Eixo e Eirol 

e. Glória e Vera Cruz 

f. Oliveirinha 

g. Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz 

h. Santa Joana 

i. São Bernardo 

j. São Jacinto 

 

Background social e origens 

7.  Profissão dos pais: ____________ 

8. Nível educacional dos pais 

a. Ensino Básico 

b. Ensino Secundário 

c. Ensino Superior 

 

Educação dos inquiridos 

9.  Nível educacional dos inquiridos 

a. Ensino básico 

b. Ensino secundário 

c. Ensino superior 

d. Treino vocacional 

10. O Ensino foi regular ou irregular? (chumbos/interrupções) 

a.  Irregular 
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b.  Regular 

11.  Se houve interrupção nos estudos, qual foi a razão? 

a. Não estava interessado na educação 

b. Razões pessoais 

c. Razões médicas 

d. Pressão familiar 

e. Motivos financeiros 

12.  De modo geral, como considera a sua performance escolar? 

a. Insuficiente 

b. Suficiente 

c. Razoável/Boa 

d. Muito boa 

 

Experiências profissionais 

13.  Tem alguma experiência profissional? 

a. Sim 

b. Não 

14.  Qual foi a duração? 

a. 1-6 mês 

b. 7-12 mês 

c. 13-18 mes 

d. 19-24 mes 

e. +24 mes 

15. Qual foi o tipo de contrato? 

a. Contrato a termo certo 

b. Contrato a termo incerto 

16.  Razão para deixar o emprego 
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a.  Não estava satisfeito naquele trabalho 

b.  Razões pessoais 

c.  Razões médicas 

d.  Pressão familiar 

e.  Despedimento 

17. Tem procurado emprego regularmente? 

a. Sim 

b. Não 

18. Há quanto tempo está à procura de emprego? 

a. 1-6 mês 

b. 7-12 mês 

c. 13-18 mes 

d. 19-24 mes 

e. +24 mes 

19. Razões para não estar empregado atualmente 

a. Não encontrar o emprego que gosto 

b. Não ter as qualificações necessárias 

c. Razões pessoais 

d. Motivos de saúde 

e. Pressão familiar 

f. Não estar interessado em ter emprego 

20. Inatividade (Duração) 

a.  1-6 mês 

b.  7-12 mês 

c.  13-18 mes 

d.  19-24 mes 

e.  +24 mes 

f. Não estou inativo 
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Relações pessoais 

21. Tenho um bom diálogo e relação de confiança com a minha família 

a.  Nunca 

b.  Raramente 

c.  Frequentemente 

d.  Sempre 

e.  Sem resposta 

22. A minha família exerce pressão sobre as minhas decisões 

a.  Nunca 

b.  Raramente 

c.  Frequentemente 

d.  Sempre 

e.  Sem resposta 

23. Eu não conseguiria subsistir sem a ajuda financeira por parte da minha família 

a.  Nunca 

b.  Raramente 

c.  Frequentemente 

d.  Sempre 

e.  Sem resposta 

 

Expectativas e necessidades 

24.  Tipos de expectativas a atingir 

a. Profissionais 

b. Materiais/Financeiras 

c. Relações 

25. Elementos essenciais para se sentir realizado 

a. Ter um trabalho estável 

b. Ter filhos 



115 
 

c. Ser indepedente da minha família de origem 

d. Casar 

e. Viajar e conhecer o mundo 

f. Outro 

26. Arrependimentos 

a. Profissionais 

b. Não ter completado/continuado os estudos 

c. Material/Financeiro 

d. Relações/emotivos 

e. Nenhum 

f. Outro 

27. Como imagina a sua situação laboral em 10 anos? 

a. Emprego estável 

b. Emprego temporário 

c. À procura de empregos temporários regularmente 

d. Sem qualquer forma de emprego/trabalho 

e. Não sei 

Covid-19 

28. A pandemia do Covid 19 afetou de forma negativa a sua procura de emprego? 

a. Sim 

b. Não 

c. Não estou à procura de emprego 

29. A pandemia do Covid 19 levou a que ficasse em situação de desemprego/inatividade?  

a. Sim 

b. Não 

 


