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resumo 
 

 

O presente trabalho procura demonstrar a realidade vivenciada pela juventude 
portuguesa, entre os 16-29 anos, oriunda de baixos estratos sociais, uma vez 
que a parcela de NEET e de Missing-Middle tem crescido entre estes. Para 
isso foram considerados uma série de fatores e consequências, que serão 
comprovados ou refutados numa fase final. Os NEET, jovens que nem 
trabalham nem estudam e os Missing-Middle, jovens enveredados em 
trabalhos precários, merecem especial atenção por parte da sociedade, uma 
vez que eles próprios formam diferentes grupos internos que refletem o 
estrato, género e a escolaridade do indivíduo. Com este trabalho procurou-se 
demonstrar quem são eles, como surgiram e as consequências que têm para o 
indivíduo e para o país 
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abstract 

 
The present work seeks to demonstrate the reality experienced by Portuguese 
youth, aged between 16-29 years, coming from low social strata, since the 
share of NEET and Missing-Middle has grown among them. For this, a series 
of factors and consequences were considered, which will be proven or refuted 
in a final phase. The NEET, young people who neither work nor study, and the 
Missing-Middle, young people engaged in precarious work, deserve special 
attention from society, since they themselves form different internal groups that 
reflect the individual's stratum, gender and educational level. This work seems 
to demonstrate who they are, how they came about and the consequences 
they have for the individual and for the country. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente o mundo profissional é caracterizado por um labirinto 1 de percursos, sendo 

possível alcançá-lo por diversos caminhos. No entanto, para os jovens oriundos de baixos 

estratos sociais que procuram inserir-se no mercado de trabalho, as saídas deste labirinto, 

parecem ser só duas: ou tornar-se um NEET, que deriva do inglês “not in education, 

employment, or training” (nem em educação, emprego ou estágio), ou ingressar no grupo 

dos Missing-Middle (part-time, trabalhos informais ou precários). 

A razão pela qual isto acontece, está interligada com fatores internos, próprios da herança 

histórica e cultural do país.  

 Em Portugal, a transição de um modelo de vida fordista2 para um estilo de vida moderno, 

aconteceu tardiamente, o que adiou também a valorização da educação e da mulher no local 

de trabalho. Apenas com o fim da ditadura, em 1974, os jovens de baixos estratos sociais 

começaram a almejar por uma vida melhor, já que a educação passa a ser universal e 

obrigatória.  

Consequentemente, cresce a percentagem de indivíduos com formação secundária ou 

superior e aumenta a competição pelos bons trabalhos. A origem social volta então a ser 

importante. Isto porque, com o mundo profissional cada vez mais competitivo, os jovens 

passam a depender com mais frequência das suas relações interpessoais para alcançarem 

uma colocação profissional. E estas são influenciadas pelo fator “classe”. 3 

É assim que a problemática dos NEET e dos Missing-Middle surge, especialmente quando 

consideradas os baixos escalões sociais. Foi esta problemática que deu origem à questão de 

investigação que orienta todo este trabalho “Qual a relação entre as condições 

socioeconómicas e a formação de NEET e Missing-Middle nas gerações mais novas?”, tendo 

sido recolhida bibliografia e dados concretos para lhe fornecer uma resposta.  

                                                             
1 Aqui remeto para Pais, (2016) que na sua obra Ganchos, tachos e biscates: Jovens, trabalho e futuro utiliza 
esta metáfora para exemplificar a multiplicidade de percursos escolhidos ou impostos aos jovens, algo que os 

prende num labirinto cuja única saída é retornar aos trabalhos precários ou ao desemprego. 
2 Ao contrário do que acontecia até aqui, em que havia uma linearidade/ padronização dos percursos de vida 

das pessoas, atualmente assiste-se ao que Bruckner & Mayer (2005) apelidam de despadronização que 

determina, entre outras coisas, que as sequências de eventos na vida dos indivíduos (educação, casar, ter filhos) 

se tornem menos previsíveis. Esta despadronização está ligada ao pós-fordismo, que significou, entre outras 

coisas a flexibilização dos postos de trabalho.  
3 De acordo com Johnson (1997), a definição de classe social corresponde a uma “distinção e divisão social 

que resultam da distribuição desigual de vantagens e recursos, tais como riqueza, poder e prestígio” (p.37). 
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Esta questão, assim como toda a problemática envolvente, é deveras importante quando 

considerada a área dos Estudos Sociais, que procura não só entender a sociedade, como 

também o indivíduo. 

É também importante no que diz respeito à justiça social, já que tem especial incidência em 

duas classes. A classe trabalhadora, que representa agregados familiares cujos rendimentos 

individuais de cada indivíduo não ultrapassam o salário mínimo nacional, e a baixa classe 

média, que representa agregados familiares onde há a combinação entre um ordenado médio 

com um ordenado mínimo ou quase mínimo. Esta divisão será explorada ao longo da 

dissertação, embora tenha especial relevância na primeira parte.  

O facto de quer os NEET, quer os Missing-Middle partilharem semelhanças, pode sugerir 

também uma alternância entre estes dois estatutos ao longo da vida de um jovem de baixo 

estrato social, algo que será explorado ao longo da investigação e que, novamente, volta a 

ser relevante para o campo em estudo, já que embora os jovens no segundo grupo tenham 

trabalho, exercem-no de maneira precária.  

 Com a questão de investigação definida, resta portanto, estabelecer os objetivos e hipóteses, 

que obviamente lhe serão inerentes.  

 

1.1.Objetivos e Hipóteses  

De acordo com Vael (2006), citado por Borges (2019, p. 74) o processo de investigação 

obedece a determinadas etapas: “seleção do tópico, revisão de literatura e definição do 

modelo concetual, definição das perguntas da pesquisa, definição das necessidades de 

informação, definição da estratégia de pesquisa, obtenção da certificação de ética, se tal 

for aplicável, desenvolvimento da pesquisa e relatórios dos resultados.” 

Partindo desta ideologia e aplicando-a ao contexto de dissertação, teremos portanto a 

formulação da questão de investigação, assim como o problema que esta incorpora, a revisão 

da literatura, a formulação de hipóteses e objetivos, a definição da estratégia de pesquisa, e 

o analisar dos resultados obtidos, como é visível na figura 1.  
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Fonte: Criação pelo Autor  

 

O segundo passo, ou seja, a revisão da literatura existente, é portanto essencial para qualquer 

trabalho. É este passo que revela o que o investigador conhece do tema, as suas falhas de 

conhecimento e também, a informação que será ou não relevante para a sua investigação 

(Borges, 2019). É também com este passo, como é percetível pela figura 1, que são 

elaborados os objetivos e as hipóteses de investigação, com vista a responder à pergunta 

efetuada no início do processo.  

Na construção desta dissertação, foram utilizados livros, artigos científicos, entrevistas, entre 

outros recursos que serão deixados na bibliografia. Todos eles tiveram um impacto maior ou 

menor em certas partes, pelo que a distribuição atual da bibliografia será deixada em anexo 

(Anexo I). 

Foi esta recolha e redistribuição, que facilitou o processo de estabelecer objetivos. Para esta 

dissertação, foram utilizados dois.  

Objetivo 1: Demonstrar que o contexto sociocultural e socioeconómico de Portugal 

teve impacto na formação dos NEET e dos Missing-Middle, nomeadamente no que 

diz respeito aos grupos sociais mais desfavorecidos. 

Para comprovar este objetivo serão analisados fatores como a transição de um modelo de 

acumulação fordista para um modelo de acumulação flexível; o impacto da universalidade 

da educação em Portugal, após o final da ditadura e por último, as redes de conhecimentos 

dos indivíduos, que são uma causa e efeito dos fatores anteriores.  

Figura 1- Formulação da questão de investigação 
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 Objetivo 2: Demonstrar que o fator género, educação e origens sociais contribuíram 

para a formação de determinados grupos dentro dos NEET e dos Missing-Middle.  

De forma a cumprir o segundo objetivo, será necessário testar o primeiro, já que o fator 

género aconteceu com a transição do fordismo para o pós-fordismo, a educação apenas se 

tornou relevante após o 25 de Abril 1974 e as origens sociais continuam dependentes quer 

do histórico familiar, quer do próprio indivíduo.  

São estes objetivos que partindo do geral para o particular, formam as hipóteses que orientam 

esta dissertação. Embora os primeiros estejam mais interligados com a parte teórica desta 

tese, as segundas estão intrinsecamente ligadas à parte prática, servindo como uma 

orientação da metodologia estabelecida.  

De facto, Borges (2019, p. 98) no seu trabalho, cita Kothari (2004) ao referir que “uma 

hipótese de pesquisa é uma pergunta formal que o investigador pretende resolver”. Neste 

caso, as várias hipóteses estabelecidas têm origem nos objetivos, que por sua vez, são 

oriundos da questão orientadora de todo este trabalho “Qual a relação entre as condições 

socioeconómicas e a formação de NEET e Missing-Middle nas gerações mais novas?”.  

De acordo com Gouveia (2012) uma hipótese não é mais do que uma suposição colocada 

como uma resposta plausível e provisória do problema de pesquisa, uma vez que pode ou 

não ser confirmada com o desenvolvimento da investigação. Os dois objetivos gerais e os 

seus subtópicos deram portanto origem às hipóteses que serão posteriormente confirmadas 

ou refutadas pelo método de recolha de informação utilizado. Assim a hipótese 1 é: 

H1. A sociedade portuguesa é influenciada pela transição do modelo fordista para o 

modelo de acumulação flexível, o que contribuiu para o surgimento de NEET e 

Missing-Middle. 

 Esta hipótese está subdividida em quatro subtópicos, sendo o primeiro (H1.1) a influência 

da transição de modelo seguro para um flexível, no estrato social do individuo. O segundo 

(H1.2.), a influência da transição de um modelo de acumulação seguro para um flexível na 

forma como o género feminino é percecionado no mercado de trabalho atual. O terceiro 

(H1.3), a influência da transição de um modelo de acumulação seguro para um flexível no 

nível de escolaridade do indivíduo. E o último, e talvez mais difícil de comprovar (H1.4) a 
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influência da transição de um modelo seguro para um de acumulação flexível na integração 

de pessoas com patologias físicas ou mentais no mercado de trabalho.  

Quando interligadas, estas hipóteses serão parte das razões pelas quais jovens oriundos de 

baixos estratos sociais estarem muitas vezes na categoria de NEET ou Missing-Middle. A 

segunda hipótese é: 

H2. O sistema educativo português contribuiu para o surgimento de NEET e Missing-

Middle.  

Esta hipótese parte da anterior, já que a educação apenas se tornou universal com a transição 

de um estilo de vida fordista para pós-fordista e com a destituição do Salazarismo e 

introdução da democracia. No entanto, também ela tem ramificações, que serão exploradas 

teoricamente na parte I, para depois serem comprovadas ou refutadas na análise de dados. 

Começando com a hipótese 2.1. O sistema secundário profissional perdeu as suas 

habilidades devido às mudanças no conceito de trabalho e devido à maior valorização de 

qualificações académicas, empurrando os jovens de baixos estratos sociais para o grupo dos 

NEET ou dos Missing-Middle, prosseguindo com H2.2. o ensino superior perdeu parte das 

suas qualificações dado ao excedente de jovens diplomados que acabam no grupo dos NEET 

ou Missing-Middle e acabando com a H2.3 A educação já não é vista como fator de mudança 

social do indivíduo. Todas estas hipóteses unem-se à primeira, uma vez que é necessário um 

enquadramento teórico que explique o desenvolvimento das mesmas.  

H3. Os NEET e os Missing-Middle são influenciados por fatores sociais.  

Esta hipótese 3 é muito importante do ponto de vista social, uma vez que estabelece uma 

ligação entre o passado e o presente do país, nomeadamente em termos das oportunidades 

profissionais que atualmente são oferecidas aos jovens oriundos dos estratos analisados.  

Também ela exige subtópicos e também ela depende das suas antecessoras. No entanto, 

enquanto as hipóteses anteriores poderiam ser encaradas apenas como um fator que potencia 

a formação de NEET e Missing-Middle, esta hipótese, se comprovada, pode ser também uma 

causa dos fatores enumerados anteriormente, tendo impacto e dependendo do estrato social 

(H3.1.), do género (H3.2.) e escolaridade (H3.3) do inquirido.  

 H4.Existem diferentes subgrupos dentro do grupo de NEET e Missing-Middle.  
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Por fim, é formada a H4, que está dependente de fatores como mudanças sociais; género; e 

do próprio estrato social do jovem. Como é visível, esta hipótese depende das demais, já que 

parte de uma análise histórica para uma análise particular, assente na diferente bibliografia 

existente sobre o tema em questão.  

Com ela, pretende-se provar que existem determinados grupos quer dentro da categoria de 

NEET, quer dentro do grupo dos Missing-Middle, que são dependentes do estrato social 

(H4.1), do género (H4.2) e escolaridade (H4.3). 

Refletindo sobre os objetivos e as hipóteses facultadas, é percetível a relação entre ambos. 

Nomeadamente, a influência do objetivo 1 na H1,2 e 3 e a presença do objetivo 2 no 

estabelecimento da H4.  

São estas duas componentes que, juntas, interligam também a parte teórica deste trabalho, 

com a metodologia utilizada na parte prática.  

 

1.2. Metodologia  

As hipóteses levantadas, assim como o tema em questão, levaram à ponderação entre um 

método de pesquisa qualitativo, quantitativo ou a uma utilização compartilhada dos dois4. 

No entanto, tendo em conta que se pretende atingir o maior número de candidatos possível, 

optou-se pela elaboração de um inquérito, constituído por trinta e uma questões, das quais 

doze são de resposta curta, enquanto as restantes são de escolha múltipla e fechadas. 

Os inquéritos correspondem a um tipo de pesquisa quantitativa onde são recolhidos dados 

observáveis e quantificáveis (Gouveia, 2012). De acordo com Gouveia (2012) esta 

metodologia permite organizar os dados, de maneira a que a informação procurada seja de 

fácil acesso ao investigador, uma vez que as respostas costumam ser claras e específicas. Na 

sua fase final, ou seja, ao analisar as respostas, teremos portanto a confirmação ou a negação 

das várias hipóteses que levaram à sua construção (Gouveia, 2012).  

De acordo com Gouveia (2012), os tipos de medida dos inquéritos podem ser distinguidos 

entre objetivos e subjetivos. Os primeiros estão relacionados com os factos, as características 

                                                             
4 Apesar disso, é irrefutável que no enquadramento teórico foi utilizado um método dedutivo, tendo a análise 

partido do geral para o particular, e o método explicativo, uma vez que acontece a explicação do fenómeno e 

dos fatores que o causam.  
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dos indivíduos. Os segundos estão relacionados com as suas atitudes, valores ou julgamentos 

individuais. No inquérito utilizado para esta dissertação, combinaram-se os dois.  

Apesar de extenso, procurou-se tornar as questões simples, claras e diretas, de forma a obter 

respostas igualmente transparentes. A estrutura do inquérito e o número de questões que 

cada inquirido terá de responder, depende em grande medida da resposta fornecida a 

questões anteriores, uma vez que se consideraram as diferentes situações sociais e 

económicas de cada um.  

Além disso, este também está dividido em quatro partes constituintes, algo representado na 

figura que se segue. 

 

1. Parte: Autorização  Questão 1 

2. Parte: Caracterização Demográfica  Questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3. Parte: Situação Profissional  Questão 10, 11, 12, 13, 14, 15 

4. Parte: Percurso Educacional  Questão 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

5. Parte: Redes de Conhecimentos  Questão 26, 27, 28, 29 

6. Parte: Covid-19  Questão 30, 31 

Figura 2 – Partes constituintes do inquérito  

Fonte: Criação pelo Autor  

 

A faixa etária aceitável para este inquérito foi dos 16 aos 29 anos, já que esta é a mais afetada 

pela precariedade atual (ILO, 2012), muito embora alguns autores dominem de “jovem” 

todos aqueles com menos de trinta e cinco anos (Camões, 2014). 

Também a amplitude geográfica foi limitada, para garantir uma maior facilidade e 

objetividade na análise dos dados.  

Apenas membros dos municípios de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, ambos 

pertencentes à área metropolitana de Aveiro, foram aceites.  

Estes municípios são caracterizados pela sua forte presença industrial e cultural, sendo 

também rodeados por cidades que se caracterizariam muitas vezes como aldeias. Elas 

tornam-se então um campo de estudo interessante, já que oferecem muito poucas perspetivas 
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de trabalho para jovens que procuram deixar o ofício familiar de lado. Abaixo, encontra-se 

uma lista das regiões que fazem parte de ambos os municípios.  

 

Município Santa Maria da Feira 

Argoncilhe  

Arrifana  

Caldas de São Jorge e Pigeiros  

Canedo, Vale e Vila Maior  

Escapães  

Fiães  

Fornos  

Lourosa  

Lobão  

Milheirós de Poiares  
Mozelos  

Nogueira da Regedoura  

Paços de Brandão  

Rio Meão  

Romariz  

Sanguedo  

Santa Maria da Feira  

Santa Maria de Lamas  

São João de Ver  

São Miguel de Souto e Mosteiró 

São Paio de Oleiros 
Município São João da Madeira 

Município independente (sem agregados) 

Figura 3 – Lista das regiões dos municípios em estudo 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

A elaboração deste inquérito desenvolveu-se através do Google Forms, uma plataforma fácil 

de aceder quando considerada a população alvo. Esta também permite não só uma análise 

generalizada, mas também particular de cada resposta, algo que se considerou de extrema 

importância para esta dissertação. A recolha de informação ocorreu através de redes sociais 

e do contacto com amigos e conhecidos que divulgaram o inquérito. 

Este método, com recurso à internet, é considerado por Gouveia (2012) não probabilístico, 

uma vez que nem todos os elementos da sociedade têm acesso à internet. Em contrapartida, 

é um método de conveniência, uma vez que se selecionaram pessoas com este acesso 

(Gouveia, 2012).  

O questionário foi elaborado em Maio de 2020 e obteve um total de 55 respostas, sendo que  
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teria sido possível recolher mais informações com um prazo mais alargado. O inquérito pode 

ser consultado no Anexo II.  

 

1.3. Estrutura da Dissertação  

Este trabalho está dividido em três partes constituintes.  

Na introdução são introduzidas a temática, a questão de investigação, os objetivos e 

hipóteses e por fim, a metodologia utilizada, algo que é imprescindível para qualquer 

trabalho.  

Na primeira parte, é feita uma reflexão literária, que caminha do geral para o particular, 

embora o campo de pesquisa seja, maioritariamente, o caso Português. Neste capítulo são 

abordados os fatores que contribuíram para o surgimento de NEET e Missing-Middle no 

nosso país, sendo analisado o próprio mercado de trabalho, o sistema educacional e os tipos 

de redes de conhecimentos que existem e o seu impacto na vida do indivíduo.  

A segunda secção enumera os diferentes grupos, quer de NEET quer de Missing-Middle, que 

surgiram através dos fatores citados. 

O terceiro segmento procura analisar os dados recolhidos e compara-los com a bibliografia 

recolhida. É aqui que serão estabelecidas as bases que suportam ou refutam as hipóteses 

estabelecidas inicialmente, que nesta parte serão confirmadas ou refutadas.  

 Na conclusão será feita uma reflexão geral, que procura interligar o enquadramento teórico, 

com a parte prática do trabalho.  

A figura 4 demonstra de que forma a dissertação foi organizada, tendo em conta a divisão 

estabelecida pela figura 1, que serviu de orientação para todo o texto.  
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Fonte: Criação pelo Autor 

 

 

 

Parte 2 

Objetivos 

Metodologia 

Qual a relação entre as condições socioeconómicas e a formação de NEET e 

Missing-Middle nas gerações mais novas? 

Questão de Investigação 

      Revisão Bibliográfica  

    Enquadramento Teórico 

Parte 1 

Que fatores 

contribuíram para o 

surgimento destes 

dois fenómenos. 

Caracterização dos 

diferentes subgrupos 

dentro dos NEET e 

dos Missing-Middle. 

Parte 3 

Análise de resultados 

e conclusões 

retiradas.  

Hipóteses 

Demonstrar que as mudanças no conceito de 

trabalho, a educação e as redes de 

conhecimentos influenciam o percurso 

profissional do indivíduo.  

Demonstrar que existem diferentes grupos 

dentro de cada conceito.  

 

Interconectadas com o enquadramento teórico 

e com os objetivos da metodologia: confirmar, 

a origem social dos jovens inquiridos; 

estabelecer o nível de escolaridade destes e em 

que categoria de NEET ou Missing-Middle é 

que se encaixam. 

Definição da Estratégia de Pesquisa: Inquéritos  

       Análise dos resultados obtidos  

Figura 4 – Organização da dissertação 
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2. OS DESAFIOS DO MUNDO DO TRABALHO NA ATUALIDADE – A 

FORMAÇÃO DE DUAS CLASSES DISTINTAS  

A definição de classe social varia de autor para autor. Para Marx, por exemplo, ela estava 

indistintamente ligada à ocupação do indivíduo, o que criava a distinção entre a classe 

trabalhadora (proletariado) e a classe média. No entanto, neste trabalho, esta palavra estará 

associada à distinção que existe na sociedade em termos de distribuição de riqueza, 

vantagens e recursos (Johnson, 1997).  

Até porque, a versão de classe que se apoia na ocupação profissional de alguém, pode já não 

ser a interpretação mais correta que se faz deste termo.  

Carlianne & Stephens (2019), do Instituto da Prosperidade de Martin, na Universidade de 

Toronto, dividiram as ocupações profissionais em quatro tipologias. Em primeiro lugar, a 

“criativa”, que requer altos níveis de capacidades cognitivas para resolução de problemas, 

estando ligada a áreas de tecnologia, matemática e ciências. Depois, a “trabalhadora”, que 

envolve tarefas manuais rotineiras, como construção e produção. A de “serviços”, que presta 

atenção às necessidades da sociedade e se desdobra por trabalhos rotineiros como preparar 

comida, serviços de cuidados, administração, entre outros e por fim, a agricultura.  

Atualmente exercer algum tipo de ocupação dentro das áreas referidas, já não corresponde a 

um certo ordenado e consequentemente, a um certo estrato social (Carlianne & Stephens, 

2019). 

Este fenómeno acontece porque o número de pessoas com diploma aumentou, o que 

diminuiu a oferta de trabalhos que exigem qualificações, direcionando, portanto, alguns 

destes jovens para ocupações que anteriormente seriam facilmente acessíveis por aqueles 

que não possuíam escolaridade completa (MacDonald, 2011). O resultado é um excedente, 

quer de jovens universitários, quer de jovens não graduados. Crescem, portanto, os números 

de jovens NEET e de jovens enveredados por trabalhos precários (Missing-Middle).  

Não obstante, a concordância geral é que ambos os estatutos afetam com mais gravidade os 

jovens de origens sociais mais baixas, embora não haja uma definição correta daquilo que 

se entende por classe baixa. 

De acordo com Marx, esta classe seria aquela que foi referida no início deste capítulo como  
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proletariado, uma vez que o seu modo de ocupação não lhes garantia nem riqueza, nem 

estabilidade na vida.  

No entanto, de acordo com Antunes (2013), o proletariado já não representa a parcela da 

sociedade que vende a sua força de trabalho apenas para produzir valor de uso. Atualmente, 

ele produz quer isto, quer valor de troca (serviços).  

O termo foi então alargado para os trabalhadores industriais, rurais e de serviços, estando 

eles em part-time, trabalho informal, trabalhos terciários (Antunes, 2013), ou sendo os 

desempregados que constituem o exército de reserva (Antunes, 2000). “Exclui, 

naturalmente, os gestores e altos funcionários do capital, que recebem rendimentos elevados 

ou vivem de juros” (Antunes, 2000, pág. 15).  

Este autor considera ainda que o terceiro setor e o teletrabalho, embora façam parte da classe 

trabalhadora, têm limitações (Antunes, 2013). O primeiro surgiu para assegurar cuidados 

não garantidos pelo Estado e o segundo, além de não produtivo, é combinado com trabalho 

doméstico (Antunes, 2013). 

A classe trabalhadora atual é mais fragmentada, sendo extremamente qualificada em alguns 

setores e precária e desqualificada noutros (Antunes, 2013). No entanto, a fração da classe 

trabalhadora a que Marx se referia, ou seja, aquela que vive no limiar da pobreza e da 

precariedade, ainda existe. É certo que hoje em dia ela engloba trabalhadores que produzem 

valor de uso e valor de troca, mas no sentido de proletariado, ela ainda assim se destina aos 

membros da sociedade moderna cujos rendimentos não são muito altos.  

É esta categoria de classe trabalhadora, no sentido de proletariado que produz valor de uso 

e valor de troca e ainda assim vive de maneira modesta, que é utilizada nesta dissertação.  

Os seus jovens são oriundos de agregados familiares cujos rendimentos são iguais ou 

inferiores ao salário mínimo nacional, por pessoa, tornando-os assim mais dependentes de 

ajudas externas.  

No entanto, devido a esta globalização e fragmentação da classe trabalhadora e tendo em 

conta as características da sociedade portuguesa, o proletariado de hoje, mistura-se com a 

baixa classe média. 

De facto, nos seus estudos, Estanque (1997) descobriu que a pequena burguesia e os  
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membros do proletariado (assalariados mais baixos), desenvolveram representações 

subjetivas bastante semelhantes no que diz respeito ao seu sentido de pertença à classe 

trabalhadora, embora, a pequena burguesia, seja tipicamente de um estrato superior.  

De acordo com o relatório da OECD (2019), atualmente, as classes médias excluem 

praticamente todas as famílias monoparentais, com filhos pequenos e ocasionalmente, com 

filhos jovens. 

São essencialmente constituídas por uma só pessoa. Paralelamente, é cada vez mais difícil 

duas pessoas com um ordenado médio, conseguirem aguentar com as despesas típicas da sua 

suposta classe (OECD, 2019). Isto porque, na maioria dos casais, apenas um é mesmo 

membro da classe média. O outro pertence à classe trabalhadora (OECD, 2019).5 

A sociedade de consumo, no entanto, faz com que muitas pessoas se classifiquem como 

membros de uma classe mais alta do que aquela em que realmente se situam (Estanque, 

2004). Aliás, de acordo com o IM09 (2019), os indivíduos da classe média têm despesas 

superiores aos rendimentos. A situação é mais pronunciada entre aqueles com qualificações 

superiores, que se consideram muitas vezes da classe média, quando não o são (Estanque 

1997). 

É por esta proximidade, que muitas vezes significa uma evolução social ascendente ilusória, 

que nesta dissertação se distingue a classe média baixa, da classe trabalhadora, de acordo 

com a figura apresentada em seguida. 

 

                                                             
5 Se considerarmos que as mulheres em Portugal recebem menos 14.1% que os homens, o género feminino vai 

sempre receber menos de 970 euros, aquele que é considerado o salário médio baixo. Em consequência disso, 

famílias com casais tradicionais vão ter de combinar dois salários, um da classe média, outro da classe 

trabalhadora ou algures no meio entre ambos os estrados. O caso piora no caso de famílias monoparentais 

femininas. 
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Fonte: Criação pelo Autor  

 

2.1.O Impacto das mudanças no conceito de trabalho no surgimento de NEET e 

Missing-Middle: O modelo fordista 

Na perspetiva de Karl Ulrich Mayer (2004), são três os mecanismos que moldam a vida de 

um indivíduo. O primeiro são as instituições como o trabalho e a escola. O segundo são os 

contextos sociais e as experiências familiares. O terceiro são as próprias sociedades.  

Neste primeiro ponto, será analisado o primeiro tópico: trabalho.  

A imagem de um instrumento de tortura 6  costumava aflorar à mente daqueles que 

trabalhavam sem pagamento, por não serem dignos 7 o suficiente de se manterem apenas no 

ramo intelectual. No entanto, desde aí, a palavra trabalho assumiu novas representações 

mentais, essencialmente estabelecidas pelas Revoluções Industriais e, maioritariamente, pela 

Segunda Guerra Mundial, que para muitos autores, marca a passagem da era antiga para a 

era moderna (Fernandes 1991).  

Gorz não se enquadra entre estes teóricos.  

                                                             
6 A palavra «Trabalho» tem origem no latim, tripalium, um instrumento de tortura. (Pais, 2016) 

 
7 Aristóteles considerava o trabalho, como atividade física que exigia pagamento, indigno do homem livre. 

Este deveria focar-se no estudo (Pereira, 2012).  

 

Classe média baixa: 
Agregados familiares cujos 

rendimentos de cada 
indivíduo não ultrapassem 
o salário mínimo nacional. 

Classe trabalhadora:
Agregados familiares em
que exista a combinação de
um salário médio com um
mínimo ou quase médio.

Figura 5 – Evolução Social 
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Para este autor, a era do trabalho moderno começou no século XVIII, com a revolução 

manufatureira (Silva, 1999), uma vez que foi esta que distinguiu o labor que era exercido no 

interior dos domicílios pelos empregados, do work, exercido na esfera pública e regulado 

pelo mercado (Silva, 1999).  

Embora Gorz não esteja errado, porque essas revoluções foram de facto importantes, é 

inegável o contributo da Segunda Guerra Mundial, e do fordismo, para o mundo profissional 

da atualidade (Fernandes, 1991), (Phillips; Yu; Hameed; Akhdary, 2017), uma vez que é a 

partir daqui que o trabalho passa a significar não só uma fonte de rendimento para os mais 

pobres, mas também um mecanismo que lhes permite afirmarem-se na hierarquia há muito 

estabelecida pela classe dominante (Fernandes, 1991). 

Apesar deste método de produção ter origens precedentes às lutas de poder que dominaram 

o mundo8, foi no intervalo das guerras, e no período que se lhes seguiu, que conheceu uma 

forte aderência, por parte de uma sociedade extremamente empobrecida e essencialmente 

desgastada (Harvey, 1992). 

Talvez nem Taylor, nem Ford, tivessem em mente uma reestruturação total da sociedade ao 

introduzirem, no caso do primeiro, uma lógica assente em potenciar resultados através da 

divisão e cronometragem dos processos de produção (One Best Way) (Tenório, 2011) e no 

caso do segundo, uma estandardização do fabrico, que até aqui tinha sido descentralizado, 

dispendioso e pouco produtivo (Tenório, 2011). No entanto, enquanto a economia 

recuperava e Ford procurava formas de aumentar ainda mais a sua produtividade, novos 

padrões sociais emergiram, assentes, principalmente no aumento do capital.  

O sistema Keyniasiano protege e difunde este método, ao mesmo tempo que controla ele 

próprio a economia (Harvey, 1992). Mas o capital precisa de capital para florescer. Em 

resultado, os operários são recompensados com um horário de trabalho de oito horas, e um 

salário capaz de lhes assegurar o consumo dos bens que eles próprios produzem (Tenório, 

2011) (Harvey, 1992).  

Paralelamente, os imigrantes, que afloravam nas fábricas, são colocados de lado. São estes 

indivíduos que, juntamente com as mulheres e crianças, começam a assumir trabalhos  

                                                             
8 O fordismo surgiu em 1914.  
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periféricos (Harvey, 1992).  

Bens-essenciais confundem-se com bens materiais, num consumo exacerbado que exige 

uma produção rápida e estandardizada (Antunes, 2013). A lógica de labor é substituída pela 

de work. A alienação do trabalhador e a personificação do mesmo como aquilo que faz dentro 

da fábrica e não pelo que é, torna-se comum (Antunes, 2013). 

Por outro lado, é no estilo de vida Fordista, que se formam as novas classes médias. Como 

o operariado conseguia assegurar um novo padrão de consumo, os seus filhos começaram a 

frequentar a escola na esperança de, arranjarem empregos melhores que os pais (Mayer, 

2004) (Camões, 2014), embora muitos destes ainda sejam simultaneamente mão-de-obra 

ativa.9  

Os Baby Boomers10 podem não ter uma riqueza imediata, especialmente tendo em conta que 

estamos a analisar a mobilidade social para as classes mais baixas. No entanto, são estes 

filhos de operários, que têm mais possibilidades de adquirir formação durante o trabalho ou 

de abrir as suas próprias oficinas, que vão assegurar a escolaridade aos seus filhos. Forma-

se aqui, uma baixa classe média, com possibilidade de ascensão.  

Neste mundo “moderno” e capitalista, o trabalho é um meio de integração social dos 

indivíduos, um veículo para a cidadania social e para a mobilidade das classes (Silva, 1999). 

O maior ou menor sucesso destas novas classes médias, depende muito da conjuntura de 

cada país. As particularidades de Portugal, por exemplo, tornaram a sua proliferação difícil, 

algo que ainda hoje se faz sentir.   

Com os anos sessenta, chega o fim do fordismo, algo reforçado pelos choques petrolíferos 

da década de 70. É aqui que as novas classes médias começam a perder o seu lugar 

conquistado. O fordismo é substituído pelo modelo de acumulação flexível (Harvey, 1992).  

A acumulação flexível é um método onde o Estado não assume um caráter tão regulador, 

com recurso a privatizações e firmas flexíveis. 11 

                                                             
9 O trabalho infantil, era comum nesta época, nas famílias empobrecidas.  
10 É um termo utilizado para designar os nascidos depois da segunda guerra mundial. Compreende as datas de 

1946 a 1964.  
11 A concorrência, devido à globalização, aumentou. As empresas começaram a fragmentar-se e 

começaram a depender de segundos e terceiros fornecedores (Bridi, 2009). 
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Este modelo idealista ressuscitaria a economia ao assegurar a flexibilidade numérica 

(capacidade de mudar o tamanho da força de trabalho de acordo com o mercado), 

flexibilidade funcional (diferentes empregadores aprendem diferentes coisas) e flexibilidade 

financeira para facilitar os outros 2 pontos (Gilbert; Burrows; Pollert, 1994). 

Por um lado, isto permitiu que a economia se erguesse e que houvesse uma maior valorização 

da criatividade, o surgimento da preocupação com problemas ambientais, a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho e a maior facilidade destas para atingir cargos 

anteriormente apenas destinados a homens (Guimarães, 2004). 

Por outro lado, uma restruturação da economia, significou uma mudança no que dizia 

respeito aos valores do estado de bem-estar (Harvey, 1992). 

Os empregadores exercem mais dominância sob uma população afetada pela crise, que agora 

tem de se sujeitar a trabalhos “excedentes”. Enquanto isso, aqueles com mais conhecimento 

técnico, são obrigados a ser flexíveis, adaptáveis e geograficamente móveis (Harvey, 1992). 

O trabalho temporário aumenta, afetando sobretudo as mulheres e os jovens (Harvey, 1992). 

Estes assumem cada vez mais o estatuto de trabalhador periférico, ou seja, tratam da parte 

estandardizada do fabrico (Gilbert; Burrows; Pollert, 1994). 

O conhecimento tornou-se uma mercadoria-chave num mundo que prima as técnicas, novos 

produtos e descobertas científicas (Harvey, 1992) (Caputo & Grazia, 2017). Para os jovens 

oriundos das novas classes médias ou mesmo do proletariado que escolhessem não estudar, 

ou que escolhessem estudar enquanto trabalhavam, é aqui que eles começam, embora mais 

lentamente do que agora, a cair na categoria de Missing-Middle ou NEETs.  

Enquanto isso, o estilo de vida pós fordista/ industrial é caracterizado pela expansão do 

sistema educativo em nível e duração, o que “atrasou” algumas vidas e prolongou a 

juventude.  

Há mais oportunidades de subir na carreira, no entanto, as minorias como mulheres, jovens, 

estrangeiros ou trabalhadores mais velhos, têm mais dificuldades em aceder ao mercado de 

trabalho. As uniões de facto aumentam, assim como o número de divórcios. As mulheres 

assumem as suas vidas e começam a trabalhar, o que reduz a fertilidade (Mayer, 2004). 
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Aqui já se começam a estabelecer padrões que hoje explicam o porquê de jovens de origem 

social mais baixa, não conseguirem realmente atingir a mobilidade social esperada, uma vez 

que a valorização dos diplomas aumentou a competição pelos trabalhos que dantes lhes 

estavam destinados.  

Gerações sempre existiram.  

No entanto, quando se fala em diferentes gerações, conseguimos perceber que a escala que 

as define geralmente começa com os Baby Boomers. Isto pode ser devido à mudança total 

de paradigma, não só em termos profissionais, mas também sociais, que aconteceu nas 

décadas que se seguiram.  

O esquema abaixo procura enumerar as diferenças mais significativas.  

  

 

Figura 6 – Diferenças entre gerações 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

À semelhança do que aconteceu nos outros países, Portugal também registou alguns avanços 

em termos de mobilidade social durante o fordismo. Mas estes avanços foram escassos, 

devido às particularidades do país que o classificam como corporativista, conservador e 

tradicionalista.  

O corporativismo típico do nosso país surgiu na época medieval e expandiu-se aquando a 

Revolução Industrial, uma vez que o Estado não conseguia assegurar a cobertura contra  

Baby Boomer

•Educação até ao 
máximo dos 14 
anos.

•Estabilidade de 
vida: percursos 
lineares. 

•Formação no local 
de trabalho. 

Geração X (1960-
1980)

•41 a 60 anos.

•Filhos dos Baby 
Boomers. 

•Época crises 
petrolíferas e 
movimentos 
liberais. 

•Estudaram mais que 
os pais. 

Milennials (1980-
2000)

•20 a 41 anos.

•Produto da geração 
X. Tiveram mais 
acesso à educação

•Representam a 
esperança de 
mobilidade social 
ascendente para as 
suas famílias. 

Geração Z (2000- )

•11 a 31 anos 

•Produto quer dos 
millenials, quer da 
geração X. 

•Geração da 
tecnologia. 

•Mais instruída. 

•Sofre com a 
conjuntura atual. 
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todos os riscos (Pereirinha & Carolo, 2006). Este termo remete para uma proteção social que 

depende do estatuto profissional e da classe social do individuo (Silva, 2002) através do 

recurso a associações de trabalhadores, sem fins lucrativos, que funcionavam por quotas 

(Pereirinha & Carolo, 2006). 

O Estado começou a ter uma presença significativa apenas em 1929, com a criação da Caixa 

Geral de Aposentações, que no entanto, apenas se destinava aos funcionários públicos 

(Rodrigues, 2010) e deixava a maioria da população sem apoios. Este foi um dos primeiros 

passos para o Estado Providência que hoje conhecemos. Mas os seguintes foram dados 

durante o regime do Estado Novo, que vigorou até 1974 e era extremamente conservador.  

O Salazarismo12 valorizava o catolicismo, o ideal familiar tradicional 13e o modo de vida 

rural (Couto & Rosas, 2015). Os indivíduos eram reconhecidos pelo Estado apenas se 

estivessem inseridos numa corporação (Couto & Rosas, 2015) o que também era uma forma 

de estabelecer controlo sobre os cidadãos que se opunham ao regime (Rodrigues, 2010). Em 

consequência, a indústria foi condicionada e a livre concorrência, proibida (Couto & Rosas, 

2015). O controlo da mesma era realizado por um pequeno número de empresas, as quais 

monopolizavam os setores chave da política económica (Couto & Rosas, 2015).  

Durante este período, a educação foi igualmente desvalorizada (Couto & Rosas, 2015).  

Portanto, os pequenos progressos que ocorreram durante a revolução industrial e o fordismo, 

eles próprios já condicionados pela conjuntura do país 14  (Mendes, 1980), a falta de 

qualificações e a grande valorização do teórico em favor do prático, foram apenas agravados 

pelo Estado Novo (Reis, 1981).  

Em consequência, os nossos Baby Boomers são pessoas maioritariamente rurais15, que não 

conseguem assegurar uma elevada produção ou mesmo um elevado consumo interno, uma 

vez que na sua maioria, são uma população bastante pobre (Reis, 1981) e, portanto, sem 

grande poder de compra. Mesmo aqueles que conseguiram transitar do mundo rural para o 

                                                             
12  Salazar era o ditador do regime do Estado Novo. O termo Salazarismo designa o período em que ele 

governou.  
13 O regime Salazarista acreditava que o homem devia trabalhar, a mulher deveria ficar em casa a tomar dos 

filhos e os filhos deveriam ser sempre obedientes. Toda a família tinha de acreditar no regime e em Deus.  
14 Em oitocentos, Portugal ainda estava a ultrapassar as invasões francesas, a perda do Brasil e a concorrência 

britânica (Mendes, 1980). 
15 Neste período, maior parte da população portuguesa trabalhava no setor primário (livro história) 
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meio urbano, durante as vagas de êxodo rural que acometeram os anos 20 e 30, viram-se 

empurrados para zonas periféricas da cidade e para a pobreza extrema (Pinto, 2014). 

Paralelamente, os empregos públicos registam um crescimento constante, mas também estes 

são controlados pelo regime, que favorece apenas os que lhe são leais (Estanque, 2017).  

Os jovens da Geração X portuguesa são apanhados no meio da Revolução dos Cravos (1974) 

o que significa que, tal como existe um gap de mentalidades entre a geração anterior e a 

geração que lhe sucede, aqui o gap de mentalidades vai envolver indivíduos da mesma 

geração.  

Isto porque o país continuou a ser católico e conservador (Silva 2002), a promover a 

segregação com base no género (Silva 2002) e a privilegiar a burocracia e as relações 

paternalistas (Ferrera, 2013). Ou seja, continuou a ser um país tradicional. O gap entre 

aqueles que nascem em 1960 e os que nasceram em 1980 torna-se evidente (Council of 

Europe Publishing, 2011) porque os primeiros foram influenciados pelo Estado Novo. Os 

segundos, pelos ideais de liberdade e igualdade. A maior valorização da educação torna 

possível nivelar esta diferença entre gerações, no entanto, ela só acontece com os 

Millennials, que têm perspetivas de vida diferentes das dos seus pais.  

Em Portugal, o investimento na juventude só se tornou visível após a entrada na CEE. Em 

1993, são introduzidos apoios financeiros às empresas que facilitam a integração de jovens 

à procura do primeiro emprego, jovens com deficiências ou jovens há muito desempregados, 

na sua equipa (Rodrigues, 2010).  

A instauração da democracia fez com que a caridade religiosa passasse a ser um direito social 

(Oliveirinha & Sampaio, 2016) que não excluía com base em classe ou profissão mas os 

benefícios financeiros e sociais ainda assim são atribuídos de acordo com os ganhos de cada 

um (Esping-Anderson, 1991). A definição atribuída por Esping-Anderson (1991) ao estado 

português transita agora entre o modelo corporativista e o social-democrata, uma vez que a 

educação e a segurança social se tornaram universais e a distinção com base em classes, 

esbateu.  

No entanto, devido ao atraso na modernização e educação dos seus jovens, o país ainda 

revela muitas dificuldades de mobilidade social, o que se torna particularmente visível em 

contextos de crise.  
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Os cortes na educação e bem-estar jovem realizados em 2010, encaminharam muitos 

licenciados para o desemprego (Cairns, Growier, Alves, 2014) ou para a precariedade.  

Em adição, após a recessão de 2008, os jovens revelavam disponibilidade para trabalhar mais 

horas que os adultos, uma vez que estavam muitas vezes em regime part-time porque não 

havia vagas full-time disponíveis para eles (Blanchflower, 2010). A educação superior não 

preveniu isto (Eurofound, 2011), o que é preocupante dado a pandemia do Covid-19, que 

certamente despoletará uma crise económica.  

Com mudança no conceito de trabalho, entende-se a transição de um modelo seguro e 

estável, para um modelo fragmentado, assente na acumulação flexível. Entende-se 

igualmente a importância que é atribuída pelos indivíduos ao trabalho. A centralidade que 

este ocupa nas suas vidas. Ao contrário do que acontecia na era capitalista, em que todos os 

funcionários eram classificados não pelo que eram, mas pelo que faziam, os jovens atuais 

procuram outras formas de satisfação pessoal, que não os personifiquem. A maior ou menos 

importância que vão atribuir ao trabalho, não está tanto ligada a certos estatutos que 

pretendem alcançar, mas sim há sua dependência financeira do mesmo.  

Portanto, a centralidade que atribuem ao trabalho é tanto maior, quanto menor for o escalão 

social do indivíduo (Paullino, Bendassolli, 2018). 

Os Baby Boomers portugueses, apesar de terem atingido alguma estabilidade, eram na sua 

maioria oriundos da classe trabalhadora rural, o que não lhes possibilitou uma mobilidade 

social ascendente, nem aos seus descendentes.  

Apenas a entrada na CEE alterou a situação dos jovens, que passaram a valorizar mais a 

educação e a necessidade de modernização do país, para os quais foram necessários fundos 

europeus significativos. No entanto, a flexibilização e a falta de capacidade técnica, o 

valorizar da burocracia a segregação por género, ainda são evidentes nas gerações modernas.  

Em consequência, os jovens recorrem muitas vezes ao autoemprego, especialmente em 

negócios familiares (Kovács, 2004). Muitos só conseguem desempenhar as funções para as 

quais estudaram em função de estágio (Carmo & Matias, 2019) e muitos escolhem emigrar 

(Council of Europe Publishing, 2014).  
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A despadronização 16  da vida corrente, devido ao uso das novas tecnologias e da 

modernização, vai causar, naturalmente, todos os pontos referidos por Mayer (2005) em 

Whose Lives? How History, Societies, and Institutions Define and Shape Life Courses, 

página 13: 

Em primeiro lugar, se a despadronização é um processo tão difundido, devemos 

esperar: (a) que a prevalência de certos eventos ou fases da vida diminuiu com o 

tempo; (b) que as variações de idades em determinadas transições aumentaram; (c) 

que as variações de determinadas durações aumentaram; (d) que as dependências 

entre eventos e entre estados diminuíram; e (e) que as sequências de eventos ou 

estados diminuíram em sua previsibilidade. Para corroborar uma mudança em 

direção a uma maior flexibilidade, devemos também esperar: (f) aumento das 

mudanças entre empregos; (g) diminuição da estabilidade da empresa; e (h) 

diminuição da estabilidade ocupacional. 

No entanto, também vai colocar em evidência as desigualdades sociais entre aqueles que 

conseguem aceder às qualificações e aqueles que não conseguem e aqueles com redes de 

conhecimentos mais amplas e os com redes de conhecimentos mais estreitas, além das 

grandes disparidades salariais que existem.  

Portugal é um país onde os laços familiares são mais estreitos e onde portanto, a autonomia 

dos jovens não é tão valorizada como nos países nórdicos (Schwanitz et al. 2017). Em adição, 

os custos de habitação, são bastante elevados, o que não permite uma fácil transição para a 

vida adulta (Chiuri & Boca, 2009). Aliado a isto, a forte presença do catolicismo, que embora 

mais esbatida, ainda se faz sentir, desencoraja os jovens a abandonar o lar para irem viver 

sozinhos (algo que é mais agravante no caso das mulheres) e prima a família invés da 

independência social e financeira (Schwanitz et al. 2017). 

Os millenialls foram os mais afetados por isto, assim como o serão os jovens da geração Z.  

As consequências tendem a agravar-se entre aqueles que pertencem às classes sociais que 

escolhi analisar nesta dissertação. Portanto a mudança no conceito de trabalho e as 

particularidades portuguesas, tornam-se um fator, uma causa explicativa dos Missing-Middle 

                                                             
16 Assim referido por Mayer (2005).  
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e dos NEET no nosso país. Tornam-se também justificativos no que diz respeito a este fator 

afetar sobretudo aqueles de origens sociais mais baixas.  

De acordo com A Broken Social Elevator? How to promote social mobility (OCDE, 2018), 

são precisas quatro a cinco gerações (cento e cinquenta anos) para que uma criança de 

origens pobres consiga chegar ao um rendimento considerado bom, o que é visível na 

situação atual dos jovens, que são arrasados pela crise e pelos custos elevados na habitação.  

Sendo assim, a conjuntura antiga do país, reflete-se na nova era, o que explica o porquê de 

haver um atraso na classe média e o porquê da classe trabalhadora e da baixa classe média, 

serem ainda tão indistintas no país.  

 

2.2. A educação como veículo de mobilidade social  

A Segunda Guerra Mundial foi para muitos, como referido anteriormente, o início da Era 

Moderna, uma vez que contribuiu para a inversão do paradigma social dominante e facilitou 

a adoção de um sistema de acumulação flexível, que predomina até hoje (Avis, 2014). Há 

no entanto outro aspeto a considerar quando nos referimos ao impacto da guerra na 

sociedade. E esse é referente à educação.  

A valorização das novas tecnologias, inicialmente apenas aplicadas ao desenvolvimento de 

armas bélicas melhoradas, exigia conhecimento teórico prático. Em consequência, cresce a 

necessidade de instruir a população. A resposta do modelo fordista foi a criação de escolas 

industriais, com técnicos qualificados (Mendes, 1980). A economia do conhecimento dá 

então os seus primeiros passos. 

Embora Portugal também tenha investido na aquisição de qualificações, a transmissão das 

mesmas, quer por técnicos estrangeiros contratados quer por funcionários que adquiriam 

competências ao emigrar para as grandes potências, era essencialmente teórica (Mendes, 

1980). Aliás, o valorizar da teoria em favor da prática é ainda hoje visível no sistema 

educativo Português, especialmente quando aplicado às áreas humanísticas e sociais 

(England & Folbre, 2003). 

Não obstante, apenas os jovens que habitavam as grandes cidades, tinham acesso a esta 

educação industrial. E estes eram poucos, uma vez que a maioria da população era rural e 

pobre, o que contribuiu para grandes taxas de analfabetismo durante o Salazarismo.  



 

24 
 

A antiga estrutura demográfica Portuguesa facilitava no entanto, o reconhecimento das 

classes sociais no que dizia respeito ao sistema educativo que os jovens teriam à sua escolha. 

Os jovens das classes altas frequentavam o ensino liceal, onde a componente humanística e 

científica era explorada, de uma forma estritamente conceptual, que conduziria a um 

posterior ensino universitário (Pereira, 2012).  

Os jovens da classe trabalhadora industrial, que geralmente cresciam dentro ou nas áreas 

periféricas da cidade, tinham acesso a uma escolaridade industrial, que lhes permitia obter 

credenciais e potencializava as suas oportunidades de mobilidade social (Pereira, 2012). São 

estes jovens que mais tarde, passam a pertencer à baixa classe média, embora a ascensão seja 

muito lenta. 

Os jovens da classe trabalhadora rural, na sua maioria, assumiam o trabalho dos seus pais, 

ou procuravam nas cidades mais próximas trabalhos relacionados com os serviços ou a 

indústria (Young, 1961). Partindo da premissa que de muitos trabalhadores rurais dependiam 

dos filhos para assegurar algumas comodidades, podemos afirmar que são poucos os jovens 

da classe trabalhadora rural que tiveram oportunidade de prosseguir outras alternativas.  

Portanto embora se possa assumir que os Missing-Middle nesta altura se aglomeravam, o 

mesmo não se passaria com os NEET, pelo menos no que diz respeito às classes sociais tidas 

em consideração para esta tese.  

Com a instauração da República e da Democracia em 1974, o ensino tornou-se também 

democrático e com um forte teor burocrático, que sempre dominou o país. 

O ensino técnico-profissional foi abolido (Pereira, 2012) e criou-se aquilo que seria 

apelidado por Formosinho & Machado (2008, página 7) de “currículo uniforme pronto a 

vestir de tamanho único”. A escolaridade obrigatória e orientada por horários, períodos 

letivos e disciplinas, foi instaurada (Formosinho & Machado, 2008) e os alunos deixaram de 

ser distinguidos por origens sociais, intelecto ou regiões demográficas.  

Para as classes sociais mais desfavorecidas, surge então a crença de ascensão social (Silva, 

2015). Ainda assim, há que considerar dois fatores que são significativos nesta altura, e que 

se perpetuaram pelas gerações futuras.  

Primeiro, a instauração da República Portuguesa aconteceu enquanto ocorria uma crise  
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internacional, causada pelas crises petrolíferas que atingiram a década de 70 e 80. Embora 

os jovens tenham começado a valorizar a educação como veículo de mobilidade social, 

muitos também a encaravam como um género de sala de espera que os separava dos bons 

empregos, enquanto a conjuntura de crise política e económica se esbatia (Bruckner & 

Mayer, 2005). Esta visão otimista predomina até hoje, uma vez que os jovens de cada 

geração portuguesa parecem ser continuadamente afetados por uma crise diferente.  

Segundo, uma democratização da educação significa que se deixam de considerar as 

desigualdades sociais que existem. Portugal continuou a ser um país com uma mentalidade 

rural e com uma população pobre (Young, 1961). Muitos jovens passaram a conjugar o 

trabalho familiar com o estudo, mas nem sempre o conseguiam.  

O retorno do ensino técnico profissional em 1983 demonstra uma tentativa de colmatar esta 

situação e de oferecer às classes sociais mais vulneráveis, a oportunidade de adquirir 

qualificações (Pereira, 2012).  

No entanto, com o consequente aumento da importância dos diplomas, estas qualificações 

perdem em parte a sua credibilidade. E, se por um lado temos empregadores que continuam 

a apostar em estudantes com conhecimentos práticos, por outro (e esta parcela domina) 

temos instituições que vão dar preferência a jovens com diplomas (Roberts, 2012). Os jovens 

com apenas o ensino secundário completo, são então empurrados para a precariedade 

(Roberts, 2012).  

Em contrapartida, as continuadas situações de crise criam um excedente de diplomados que 

compete entre si e que eventualmente, passa a competir também com os jovens com apenas 

o ensino secundário completo, uma vez que a procura por trabalhos académicos aumentou 

mas a oferta dos mesmos, não (ILO, 2020). 

Surgem os NEET portugueses e aumentam os jovens em situações de Missing-Middle, 

especialmente no que diz respeito às classes sociais mais baixas. Pois embora o número de 

alunos de baixas classes sociais que prossegue o ensino secundário tenha obrigatoriamente 

aumentado, maior parte destes alunos, opta pelo ensino secundário profissional. Seria 

portanto importante perceber porque é que isto acontece, uma vez que atualmente as 

qualificações do ensino superior são mais valorizadas.  
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É também importante perceber o porquê do número de diplomados, com qualificações 

superiores que se encontra em situação de NEET ou Missing-Middle ter aumentado, uma 

vez que estes continuam a ser na sua maioria, oriundos da classe trabalhadora ou da baixa 

classe média.  

Sendo assim, nos pontos seguintes, são analisadas duas vertentes escolares, assim como os 

padrões que estas estabelecem no que diz respeito ao futuro dos seus estudantes.  

 

2.2.1. O ensino superior em Portugal: a perda de qualificações  

Como referido anteriormente, apenas os oriundos das classes mais abastadas conseguiam 

aceder ao ensino superior, o que significa que crianças com intelecto desenvolvido, mas 

poucos recursos financeiros, estão automaticamente destinadas ao mesmo tipo de trabalho 

que os seus pais (Young, 1961).  

Para estes últimos alcançarem algum tipo de mobilidade ascendente, a educação à qual 

tinham acesso tinha de começar desde cedo, uma vez que poucos eram os que recebiam 

apoios sociais para prosseguir estudos (Young, 1961). Quanto mais qualificações tivessem, 

maior seria o seu escalão dentro da indústria. Mas mesmo esta mobilidade ascendente interna 

era limitada pela tendência a valorizar a idade em favor das competências 17(Young, 1961). 

Com a universalidade da educação, estes jovens começam a conquistar, gradualmente, a 

oportunidade de prosseguir estudos. De facto, atualmente é difícil saber ao certo quantos 

jovens estão no mercado de trabalho, devido à interação deste com a educação (European 

Union Comitee, 2014). Como foi demonstrado anteriormente, não há apenas um caminho, 

há vários, que incluem também a possibilidade de estudar e trabalhar ao mesmo tempo 

(European Union Comitee, 2014). 

Houve um decréscimo entre as desigualdades sociais que determinavam o tipo de educação 

a frequentar. A adicionar a isto, as mulheres ganharam mais direitos e portanto a sua 

participação educacional, como profissional, aumentou (Devine & Li, 2013). No entanto, 

mesmo durante o ensino superior, é possível vislumbrar os diferentes antecedentes sociais 

                                                             
17 As promoções profissionais aconteciam por ordem descendente, ou seja, do mais velho para o mais novo. 

Era portanto muito difícil, senão impossível para os jovens, alcançar cargos de poder, dentro de uma fábrica. 

(Young, 1961). 
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dos indivíduos (Council of Europe Publishing, 2014). Os custos universitários não são 

suportáveis para todos, o que faz com que muitas famílias recorram a bolsas de estudo e 

empréstimos bancários (Council of Europe Publishing, 2014). 

As primeiras são facilmente acessíveis a membros da classe trabalhadora. Ainda assim, 

poucos são aqueles que seguem o ensino superior, algo que será demonstrado nos pontos 

seguintes.   

De facto, num estudo relativamente recente, realizado por Snee & Devine (2014) que 

remonta a 2010, quando a escolaridade obrigatória terminava aos dezasseis anos, as autoras 

descobriram que a classe média baixa e a classe trabalhadora, eram aquelas cujos 

adolescentes menos pretensões académicas tinham. A adicionar a isto, um ano depois das 

entrevistas, estes jovens encontravam-se em trabalhos precários ou mal pagos (Snee & 

Devine, 2014).  

Os poucos que de facto seguem percursos académicos são, como demonstrado, na sua 

maioria, da classe média baixa e também enfrentam a possibilidade de se tornarem NEET 

ou Missing-Middle. 

Nos tempos que correm, a educação superior é vista como uma fonte de rendimentos para 

uns e perda económica para outros. A educação, e o conhecimento em si, tornaram-se 

económicos. Um veículo de mobilidade social para os jovens de escalões mais baixos (Sousa, 

1999). Mas quando se reduz o ensino a isto, ele perde o seu teor, a sua significância (Sousa, 

1999). 

É por isto que ultimamente, as instituições de ensino superior parecem ter perdido o 

protagonismo no que diz respeito a fornecer habilidades aos estudantes (ILO, 2020). Com 

efeito, devido à qualificação que se acredita que estes possuem, tem crescido a crença de que 

os jovens saem da universidade preparados para o trabalho (European Union Committee, 

2014), quando na realidade, isto nem sempre acontece, algo que prejudica a imagem destas 

instituições.  

De acordo com a European Union Committee (2014), os empregadores referem muitas vezes 

a falta de características soft por parte dos estudantes, algo que os tornaria empregáveis. 

Características como autoestima, confiança e capacidade de comunicação.  
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Por outro lado, na perspetiva de vários autores, é no mercado de trabalho que se obtêm as 

características soft, o que comprova que o estado de NEET é prejudicial para estes indivíduos 

(Carcillo, Fernández, Königs, Minea, 2015). 

A baixa oferta de empregos que usam qualificações significa um aumento da competição 

pelos bons trabalhos. 

Uma vez que a educação tem falhado em fornecer habilidades realmente úteis, os Centros 

de Emprego têm desenvolvido estratégias para tornar não só os jovens, mas toda a sociedade, 

mais empregáveis, através da aposta de cursos úteis, conselhos de carreira, entre outros, 

como ajuda na elaboração de um currículo vitae viável (International Labour Organization, 

2020). Porque, como explicado por Belfied et al. (2012) o desenvolvimento de características 

soft e hard tem de ser visto como um complemento da educação teórica, uma vez que hoje 

em dia o mercado de trabalho valoriza línguas, tecnologias e matemática. Saber um pouco 

de tudo, potenciará o sucesso de determinado candidato.  

Como mencionado anteriormente, os membros da classe trabalhadora são mais propensos a 

ter acesso a incentivos financeiros quando se trata da educação superior. Mas são igualmente 

os que menos o fazem (Snee & Devine, 2014) ou os que apenas concorrem numa fase 

posterior das suas vidas. 

O porquê de não o fazerem antes pode ser devido ao pouco incentivo por parte dos familiares 

(Carcillo et al., 2015), mas também ao facto de prosseguir um ensino superior nem sempre 

estar conectado com bons resultados (Pais, 2016). Dispensar uma quantidade considerável 

de anos para alcançar habilidades que apenas foram teoricamente adquiridas, não é uma 

perspetiva boa para estas pessoas, ainda mais quando não há garantias de que estes não se 

tornem NEET ou Missing-Middle.  

Em contrapartida, para os oriundos da classe média baixa, prosseguir o ensino superior é 

visto como uma oportunidade de firmar o seu lugar na sociedade. Mas também estes 

indivíduos sofrem com a precária rede de conhecimentos que possuem, algo que será 

abordado no subtópico seguinte, e que os coloca, também facilmente, na posição de NEET 

ou Missing-Middle.  

Membros destas classes são também mais suscetíveis de não concluir o ensino superior,  
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devido a pressões externas, o que comprova os pontos anteriormente assinalados 18 

(Simmons, et al., 2018). 

Portanto, apesar do ensino superior ter sido alargado e se ter tornado mais acessível a 

membros das classes mais baixas, atualmente a educação parece estar mais focada na parte 

da economia e não tanto do conhecimento (Pereira, 2012). Em consequência, os jovens 

abandonam a universidade com o diploma, mas não com as habilidades, especialmente no 

que diz respeito a áreas humanísticas e sociais.  

Uma solução para este problema, seria a adoção de um sistema de ensino dual, algo que se 

tem provado eficaz em países mais desenvolvidos. De facto, de acordo com Silva (2015, 

página 53): 

A experiência tem demonstrado que os países que adotaram sistemas de 

aprendizagem dual de educação e formação, no qual os jovens são iniciados no 

mundo do trabalho enquanto concluem os estudos, têm tido melhores resultados. A 

ênfase colocada nas competências práticas com cursos de combinam a vertente 

académica com a vertente profissional demonstraram a sua eficácia nalguns Estados-

Membros que conseguiram resistir à crise económica, aumentando a 

empregabilidade dos jovens e mantendo um nível baixo de taxas de desemprego 

juvenil. 

Este tipo de ensino, que é aliás uma tradição alemã, geralmente é discutido entre as empresas 

e a própria universidade e as formações são na sua maioria pagas, sendo esses custos 

deduzidos nos impostos (Pereira, 2012).  

Esta solução, mais do que fornecer o típico apoio financeiro de uma bolsa de estudo, 

permitiria ao aluno desenvolver competências na sua área de interesse e combinar a vida 

académica com a realidade das suas possíveis futuras funções. As oportunidades seriam 

então maiores para os oriundos das classes mais baixas, uma vez que eles se encontrariam 

na mesma situação que os seus colegas.  

Em contrapartida, os estágios em Portugal não são assegurados pelas universidades, e são 

curriculares. Enquanto por um lado permitem ao aluno a exposição ao mundo de trabalho, 

                                                             
18  Neste caso, referentes às poucas habilidades transmitidas pelo ensino superior, quantidade de tempo 

dispensado a estudar e falta de incentivos familiares. 
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por outro também garantem que este assuma funções dentro de determinada empresa, que 

não correspondem à sua formação. O estagiário é visto como um faz tudo e não como alguém 

que está a iniciar a sua vida profissional.  

Para os oriundos de pequenas cidades, isto é mais prejudicial uma vez que eles são muitas 

vezes obrigados a retornar para as suas cidades pequenas, onde há menos oportunidades de 

trabalho nos ramos para os quais estudaram (Christiaensen & Todo, 2013) e não têm os 

recursos económicos e interpessoais para arranjarem melhores trabalhos (Thompson, 2011). 

Por isso é que são estas as classes mais afetadas pelo estatuto de Missing-Middle e NEET, 

mesmo quando adquirem estudos superiores. 

No entanto, a maioria ainda opta pelo ensino profissional. É aqui que o antagonismo começa.  

 

2.2.2. O ensino profissional: a perda de habilidades  

O ensino técnico profissional em Portugal foi introduzido pelo Marquês de Pombal, em 1759 

(Pereira, 2012). No entanto, é apenas com Fontes Ponte de Melo que ganha expressão em 

1852, uma consequência da industrialização (Pereira, 2012).  

Era destinado às classes sociais mais baixas, que habitavam a periferia ou a cidade (Pereira, 

2012) e foi uma forma de aproximar o trabalho e a escola, seguindo o modelo regulamentado 

pelo Estado19, adotado em França (Pereira, 2012). Este tipo de ensino valoriza a combinação 

entre a teoria e a prática, apesar de dar mais enfâse à última.  

É um tipo de educação inovadora porque ensina a trabalhar, contrariando os princípios 

iniciais da escola (Pereira, 2012). Na verdade, como defendido por Pereira (2012) a escola 

originalmente menosprezava o trabalho e atribuía-o àqueles indignos de viver no ócio, algo 

apenas destinado às classes superiores.  

Este tipo de ensino, no entanto, educava as mentes ao mesmo tempo que fornecia habilidades 

necessárias e requeridas pelo mercado de trabalho da altura. O antagonismo, ou neste caso, 

o problema, começou com a valorização cada vez maior dos diplomas por parte das 

                                                             
19 A partir dos finais do século XIX formaram-se três modelos para aproximar o trabalho e a escola: o modelo 

liberal britânico; o modelo regulamentado pelo estado em frança e o modelo dual empresarial, alemão. O 

modelo português segue o francês (Pereira, 2012). 
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instituições, que fez com que alunos que optavam por um ensino secundário profissional 

perdessem cargos de trabalhos que anteriormente lhes seriam atribuídos.  

A tendência será obviamente, que aqueles que escolhem prosseguir um ensino secundário 

“tradicional” acabem em situações piores, uma vez que não possuem nem habilidades 

práticas nem teóricas para os trabalhos que lhes são disponibilizados. De facto, quer para 

aqueles que decidem concluir apenas o ensino secundário tradicional, quer para aqueles que 

decidem prosseguir estudos universitários, há dados que demonstram que “estudar primeiro 

e trabalhar depois” é um moto que prejudica muitas destas pessoas (Silva, 2015).  

Para estes a abordagem dos Centros de Emprego, é deveras importante. Ainda assim, de 

acordo com alguns estudos, a realização das atividades propostas por estas instituições 

(estágios, formações, cursos) de pouco ou nada servem no assegurar de bons trabalhos para 

aqueles que delas participam (Webster, MacDonald, Shildrick, Simpson 2015). 

A educação vocacional atualmente culmina em trabalhos que são facilmente automatizados. 

De acordo com o ILO (2020) isto faz com que os jovens que optam por ela saltem de trabalho 

precário em trabalho precário até se tornarem NEETs.  

Uma solução para este problema, seria encontrada no modelo proposto por Formosinho & 

Machado (2008) de organização escolar. Neste modelo, existe apenas um tipo de ensino 

secundário, não dois. 

Os alunos seriam divididos por Equipas Educativas, que agrupariam conteúdos de áreas 

interdisciplinares e diferentes professores (Formosinho & Machado, 2008). Os grupos 

seriam flexíveis, com objetivos distintos, com conhecimentos em torno de problemas e 

questões significativas identificadas pelo aluno e o educando, independentemente da 

disciplina. O objetivo é que os alunos obtenham conhecimentos em diferentes áreas e 

estimulem o seu interesse político, além de que, a flexibilidade das equipas acabaria por 

promover a cidadania e o estabelecimento de relações interpessoais (Formosinho & 

Machado, 2008).   

Desta forma, a quantidade de pessoas em anos sabáticos iria diminuir uma vez que elas 

teriam um conhecimento das diferentes áreas disponíveis. Em adição, ao promover um 

ensino mais dinâmico, o interesse dos jovens, especialmente os oriundos de ambientes 

degradantes, aumentaria.  
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É verdade que o problema da falta de qualificações, que afeta os estratos analisados, 

continuaria a existir. A menos que o ensino dual se tornasse uma realidade portuguesa, estes 

estariam ainda assim destinados a ser NEET ou parte dos Missing-Middle.  

E surge aqui novamente a importância de perceber o porquê destes jovens optarem por não 

prosseguir estudos superiores, tendo em consideração não só os fatores financeiros, mas 

também os sociais.  

 

2.3. As redes de conhecimentos  

Uma vez estabelecida a importância da mudança no conceito de trabalho e da educação no 

futuro dos indivíduos, temos as redes de conhecimentos, que são uma causa e um efeito dos 

fatores anteriores.  

De facto, eles estão interligados, uma vez que a classe social influencia comportamentos ou 

molda a vida dos atores, não só em termos de contextos de trabalho, mas também em 

contextos educacionais, uma vez que são poucos os membros da classe trabalhadora que 

prosseguem estudos.  

A teoria das redes de conhecimentos, analisa em parte a forma como a classe social do 

indivíduo intervém no seu futuro, ao considerar a maneira como as pessoas, organizações e 

grupos interagem dentro de uma rede, algo que também depende do seu estrato social 

(Claywell, 2014). Os atores são vistos como algo orgânico, estabelecendo relações através 

de interações diretas ou indiretas, no domínio social, económico, financeiro e político 

(Bandyopadhyay; Rao; Sinha, 2010), mas as redes em si, correspondem aos três tipos 

assinalados por Kadushin (2012), no seu artigo Understanding Social Networks: Theories, 

Concepts, and Findings. 

Existem as redes egocêntricas, em que há apenas a conexão de um ator com outro. Esta rede 

engloba por exemplo, a relação entre dois amigos, mas também a relação entre um 

trabalhador e a organização em que trabalha (Kadushin, 2012). Em adição, as redes 

sociocêntricas são fechadas por natureza (Claywell, 2014). São, por exemplo pessoas numa 

mesma sala de aula, ou trabalhadores dentro de uma organização. Envolvem um grupo seleto 

de pessoas, que partilha um espaço ou característica comum (Claywell, 2014). Por último, 
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existem os sistemas abertos, que compõem uma multiplicidade de redes cujos limites não 

estão definidos e envolvem uma troca de informação constante (Claywell, 2014).   

Estas redes, no entanto, não são analisadas do ponto de vista emocional. A teoria das redes 

de conhecimento considera que pelo menos uma pessoa envolvida numa determinada 

amizade ou conhecimento, tem de ser uma pessoa de interesse, para que assim ocorra a 

partilha de informação relevante (Kadushin, 2012). 

Aplicando esta lógica ao tema desta dissertação, significa que para que os jovens das classes 

analisadas alcancem um emprego bom, uma rede de conhecimentos com pessoas de 

interesse, é especialmente importante.  

Em contrapartida, as relações de bonding que estes mantêm, ou seja, as relações de afinidade 

que existem entre estes jovens e a sua família e amigos, transforma-se recorrentemente numa 

relação de bridging (Seddon, Hazenberg & Denny, 2013), que nem sempre estabelece uma 

ponte com bons trabalhos.    

Ainda assim, relações fortes, ou seja, relações de afinidade que não conseguem assegurar ao 

indivíduo um emprego seguro ou bem pago, são muitas vezes a base para fortalecer relações 

fracas.    

Isto porque, individualmente, uma pessoa vai ter o seu grupo de amigos e o seu conjunto de 

conhecidos (Kadushin, 2012). É mais provável que os nossos amigos se conheçam, do que 

os nossos conhecidos. No entanto, quando unimos os nossos contatos sociais, e quando 

temos em consideração os contatos dos nossos amigos, teremos uma rede social forte 

(Kadushin, 2012).  

Pois as relações fracas são aquelas que, embora não exista uma proximidade entre os dois 

atores, há uma probabilidade maior de um deles assegurar ao outro, um bom emprego 

(Claywell, 2014). De facto, de acordo com vários autores, o tamanho da nossa rede social, 

está claramente conectado com o lugar que ocupamos na sociedade, influenciando não só a 

quantidade mas também a qualidade de informação que obtemos (Paullino & Bendassolli, 

2018).  

Em contrapartida, esta relação fraca com uma pessoa de interesse, em que ocorre a troca de 

informação importante, é difícil de estabelecer para os jovens destas classes sociais, uma vez 

que eles estão muitas vezes limitados a indivíduos da mesma classe, ou, no caso dos oriundos 
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da classe trabalhadora, aos membros da classe média baixa, já que as duas são praticamente 

inseparáveis na sociedade portuguesa.  

A forma como os indivíduos estabelecem ligações de rede entre si, foi estudada por Stanley 

Milgram em 1960, naquele que posteriormente seria intitulado de O Problema do Mundo 

Pequeno (Claywell, 2014). Com este estudo, Milgram pretendia descobrir qual era a 

probabilidade de duas pessoas inteiramente distintas, se conhecerem (Milgram, 1967), e 

também quantos intermediários seriam necessários para estabelecer este contacto.  

Foram portanto enviadas cem cartas a pessoas comuns, com as instruções necessárias para 

enviar a remissiva a um individuo especifico em Sharon, Massachusetts (Claywell, 2014). 

Os participantes teriam de adicionar o seu nome abaixo da folha, enviar cartões para a 

universidade de Harvard para que houvesse um rastreamento do estudo, enviar diretamente 

a carta para a pessoa em questão ou, no caso de não a conhecerem, não tentarem um contacto 

direto, mas sim enviarem a carta a um amigo/ conhecido com mais probabilidade de 

conhecer o alvo (Claywell, 2014).  

Quarenta e duas das cartas chegaram ao destinatário. Ao analisar quantos intermediários 

foram necessários, Milgram concluiu que seriam precisos 5.50 indivíduos, algo que deu 

origem aos Seis Graus de Separação (Claywell, 2014).  

No entanto, tal como todos os estudos, também este tinha a suas falhas. Em primeiro lugar, 

este teve lugar nos Estados Unidos da América, não sendo portanto possível estabelecer uma 

média entre duas pessoas de diferentes países. Segundo, ele desconsidera que pessoas pobres 

terão mais probabilidade de estabelecer contato com outros membros do seu estatuto social 

(Milgram, 1967). Por fim, havia também uma probabilidade maior da carta ser distribuída 

por membros do mesmo sexo (Milgram, 1967).  

Ainda assim, foi possível concluir que não havia maneira de fazer contacto entre A e B sem 

haver algum tipo de conhecimento importante como intermédio (Milgram, 1967).  

Quando considerado o mundo de trabalho, o mesmo acontecerá. Pois embora a tecnologia 

esteja mais difundida, os jovens continuam a depender muito da sua rede de bonding, como 

bridging para o primeiro emprego (Seddon et. al, 2013), ou, para os empregos que a este se 

seguem.  

As redes interpessoais que mantemos revelam-se, portanto importantes, assim como as  
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barreiras impostas por género, classe social e pela motivação do próprio indivíduo 

(Kadushin, 2012). 

Quando consideramos os diferentes grupos de NEET e Missing-Middle que existem, 

podemos também considerar as redes interpessoais que envolvem estes indivíduos e que são 

mais limitadas em termos de pessoas capazes de estabelecer um briging significativo para 

um bom emprego, algo que se repercute mesmo entre aqueles que têm as qualificações 

superiores que hoje em dia são consideradas essenciais.  

Os diferentes grupos de NEET e Missing-Middle, serão discutidos no ponto seguinte, tendo 

em conta os fatores abordados neste capítulo.  
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3. OS NEET E OS MISSING-MIDDLE: DUAS REALIDADES QUE SE 

INTERLIGAM 

Como foi demonstrado anteriormente, as mudanças no conceito de trabalho, a maior 

valorização da educação e as redes de conhecimentos, tiveram impactos significativos na 

vida profissional dos jovens dos estratos sociais que aqui são analisados. Foram estes fatores 

que, direta ou indiretamente aumentaram a percentagem de NEET e Missing-Middle, dois 

termos que surgem quase indistintamente no levantamento bibliográfico realizado.  

Os dois conceitos afetam principalmente os oriundos de famílias com baixos rendimentos, 

cujos pais não concluíram ou sequer prosseguiram estudos (Carcillo et al., 2015) (Sousa, 

1999). Consequentemente, os próprios jovens tendem a optar por um ensino secundário 

profissional ou por abandonar o ensino quando atingida a maioridade, embora a percentagem 

dos que prosseguem estudos universitários tenha crescido ligeiramente.  

Apesar das várias similitudes de percurso, os NEET e os Missing-Middle apresentam 

algumas diferenças entre si. E isso diz essencialmente respeito à forma como os jovens que 

os representam estão posicionados no mercado de trabalho.  

O termo NEET, por exemplo, surgiu em 1996, num relatório oficial do governo Britânico 

(Sergi, Cefalo, Kazepov, 2018) e inicialmente compreendia os adolescentes entre os 

dezasseis e os dezoito anos, cuja transição para a vida adulta não se sucedera, estando eles 

fora do mercado de trabalho e fora do sistema de ensino.   

Posteriormente, a faixa etária foi estendida para dezasseis aos vinte e nove anos (Sergi et al., 

2018), uma vez que a idade que inicialmente compreendia era demasiado restrita e excluía 

muitos jovens nesta situação. Os jovens que representam este acrónimo são portanto 

inativos, porque não estão envolvidos no mundo profissional (Blanch, 2014).  

Por sua vez, o termo Missing-Middle, que em tradução direta seria “o meio que falta” 

costumava designar os alunos medianos, que não se destacavam nem pela positiva, nem pela 

negativa na escola, mas que, ainda assim, concluíam o ensino obrigatório e ingressavam nos 

trabalhos do “meio” (Roberts, 2012).  

Eram na sua maioria jovens rurais ou oriundos de cidades pequenas, que não possuíam 

grandes qualificações e mantinham empregos não ligados à agricultura (Christiaensen & 

Todo, 2013). De acordo com o que foi mencionado anteriormente, estes seriam portanto os 
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filhos dos Baby-Boomer que conseguiam chegar a habitar a cidade, ou os arredores desta. 

Tendo em conta o contexto português, a percentagem de jovens que granjeava aprender um 

ofício e ascender na vida (Roberts, 2012) era portanto muito reduzida.  

Quando o conseguiam, eram denominados de aprendizes e compensados com um dia de 

folga ou com a possibilidade de assistirem a aulas noturnas, que lhes permitiam aumentar as 

suas qualificações (Roberts, 2012) e assegurar a sua posição social.  

Em contrapartida, a aposta no setor dos serviços, que cresceu após 1970, fez com que muitos 

rapazes abandonassem a escola com a esperança de encontrar empregos no ramo da 

manufatura, no papel de atendimento ao público, desviando-se assim do padrão familiar que 

os destinaria ao trabalho fabril ou à agricultura (Roberts, 2011). Estas novas profissões, que 

costumavam ser consideradas “femininas”, oferecem baixos rendimentos e poucas 

seguranças (Roberts, 2011), mas ainda assim, representam condições de trabalho melhores.  

Os jovens da nossa geração X conseguem assegurar mais estudos aos seus filhos, no meio 

do turbilhão causado pela transição do fordismo para o modelo de acumulação flexível e do 

regime ditatorial de Salazar para a democracia. Isto, de acordo com Fernandes (1991), 

acontece porque os pobres de uma época tenderão a ser beneficiados em relação aos de uma 

época anterior.  

Apesar de este autor não estar incorreto nas suas reflexões, a geração Y debate-se com o 

aumento da valorização das qualificações, que agora são exigidas até para os empregos do 

“meio”, o que empurra jovens que atualmente não têm formações académicas, para trabalhos 

precários ao invés de medianos (Roberts, 2012). Surge então uma nova interpretação do 

termo Missing-Middle, que agora denomina todos aqueles que parecem ter sido esquecidos 

pelo novo regime de acumulação, e que continuam a ser afetados por fatores sociais, 

acabando por aceitar part-times, trabalhos informais ou contratos a termo (International 

Labour Office, 2019). Ao contrário dos NEET, os jovens neste grupo são por conseguinte 

ativos.  

Mas também eles, assim como os NEET, registam alguma heterogeneidade.  

No caso dos NEET, esta discrepância é representada por cinco grupos distintos (Silva, 2015): 

jovens desempregados, jovens indisponíveis por doença ou responsabilidades familiares, 
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jovens que não procuram emprego por falta de motivação, jovens que estão determinados a 

encontrar emprego na sua área e jovens que decidiram seguir rumos alternativos.  

Sendo assim, o acrónimo engloba pessoas com deficiências, cuidadores, migrantes, jovens 

num gap year ou ligados a outras atividades como a arte e a música (Silva, 2015).  De acordo 

com Seddon et. al (2013), autores que recorrem a Yates & Payne (Yates & Payne apud 

Seddon et al., 2013), isto levou ao surgimento de três categorias de jovens NEET: os 

problemáticos, os transitórios e os jovens pais.  

Curiosamente, ou não tanto, a forma como o conceito de NEET e de Missing-Middle se 

relacionam, leva a crer que pode haver uma alternância ou uma transição entre um e outro 

estatuto, já que ambos partilham similitudes. São essas semelhanças que serão analisadas 

nos subtópicos seguintes.  

Primeiramente, no entanto, terei também de agrupar os diferentes subgrupos de Missing-

Middle, de acordo com a bibliografia recolhida sobre o assunto. Embora nunca nenhum autor 

o tenha feito, recorro a Pais (2016) para fazer esta distinção.  

De facto, no seu livro Ganchos, tachos e biscates: Jovens, trabalho e futuro, este autor baseia-

se na cultura grega para traçar quatro perfis de jovens: o ambicioso, o fatalista, o simulador 

e o frenético. Estes jovens terão, à partida, um destino pré-determinado, quer seja pela escola, 

que promove a competição (agon), quer seja pela sociedade, que promove a aculturação 

(mimicry). Mas logo de início, nem todos terão as mesmas oportunidades, uma vez que estas 

dependem das características socioeconómicas que lhes serão atribuídas pelo destino (alea). 

Cabe aos jovens tentar controlar este último. 

Os ambiciosos competem constantemente com a vida. Os fatalistas contentam-se com a sua 

própria sorte e muitas vezes acabam excluídos da sociedade (Pais, 2016). Os simuladores 

imitam os princípios da cultura e da família onde estão inseridos e os frenéticos são aqueles 

que normalmente percorrem “maus caminhos” (Pais, 2016).  

Embora este autor não tenha utilizado o termo Missing-Middle ao enumerar estas distinções, 

ainda assim, considero que os diferentes conceitos se aplicam, por razões que serão 

exploradas de seguida.  
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Em adição, na abordagem que se segue, serão agrupados os diferentes subgrupos dentro de 

cada conceito de forma a ter uma melhor compreensão não só dos dois fenómenos, mas 

também da forma como estes se relacionam.  

 

3.1. Os NEET problemáticos e os Missing-Middle simuladores frenéticos: a influência 

dos estereótipos no percurso profissional dos jovens.  

Como foi referido na introdução deste capítulo, existem diferentes subgrupos dentro das 

categorias de jovens aqui enumeradas. Neste, serão tidos em consideração os que considero 

mais afetados pela sua realidade social.  

Para os jovens deste segmento de NEET e de Missing-Middle, o contacto com o sistema 

educativo e com o mundo de trabalho, tem uma relação inversa. Isto porque, enquanto a 

maioria da população escolhe prolongar a sua educação, adiando a entrada no mundo de 

trabalho, estas fações escolhem encurtar o período escolar e ingressar no mercado 

profissional muito cedo, optando com frequência por deixar o ensino de lado quando atingida 

a maioridade ou escolhendo o percurso profissional, que, como foi demonstrado, geralmente 

não lhes garante muitas saídas. 

A relação entre estes dois conceitos, neste caso, é garantida pelo background que rodeia 

ambos e que tem influência na forma como estes são percecionados pela comunidade em 

que se inserem.  

Os NEET e os Missing-Middle fazem parte de um conjunto de bibliografia que, quando 

agrupada, atribui a falta de ligação destes grupos com o mercado de trabalho à influência da 

vizinhança que os rodeia, uma vez que muitos deles habitam bairros sociais pobres, algo 

comum em famílias monoparentais, imigrantes ou de minorias étnicas (Silva, 2015), que 

enfrentam maior discriminação e mais dificuldades em assegurar a renda de uma casa, já que 

os custos de habitação em Portugal são bastante elevados.  

Enquanto antigamente estas relações de vizinhança eram consideradas uma parte da cultura 

portuguesa, sendo comum estabelecer laços de intimidade com os vizinhos (Farias & 

Pinheiro, 2013), atualmente esta conexão é menos usual, sendo apenas visível em pequenas 

comunidades ou, como neste caso, em bairros sociais mais degradados.  
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Neles, os jovens acabam por se agrupar de forma quase hierárquica, protegendo-se 

mutuamente e estabelecendo aquilo que na parte 1 foi denominado de redes sociocêntricas, 

onde o fator de ligação é a sua situação socioeconómica. 

É esta realidade que muitas vezes impulsiona a entrada precoce deste segmento no mercado 

de trabalho 20, o que os faz negligenciar o próprio ensino. 

De facto, este subgrupo é o mais próximo das descrições que Willis (1977) realizou no seu 

livro Learning to Labour. Neste, são descritos os comportamentos de um conjunto de alunos 

de um colégio masculino em Hammertown, e é feita a distinção entre os ear holes e os lads21. 

Estes últimos eram oriundos da classe trabalhadora e reproduziam com frequência 

comportamentos adultos, como fumar e beber. Ou seja, simulavam comportamentos 

adquiridos pelos pais.  

Os lads frequentemente abandonavam o ensino escolar antes de o concluírem, estando 

frenéticos para entrar no mercado de trabalho e se autoafirmarem no mundo adulto.  

O que acontecia com regularidade era que da mesma forma que estes excluíam as instituições 

formais, as instituições formais também os excluíam a eles, algo que ainda hoje acontece. 

Isto porque o facto de habitarem bairros sociais, cria ao redor destes indivíduos estereótipos 

que fazem com que a comunidade em que se inserem, os encare como perigosos (Rodrigues 

et al., 1999). 

Em consequência, eles próprios revelam dificuldade em confiar nas organizações que os 

rodeiam. 22 

A falta de confiança mútua e a atribuição de estereótipos negativos dificulta a integração 

destas pessoas no mercado de trabalho e muitas vezes o seu primeiro contacto com este é 

desmotivador (Paullino & Bendassolli 2018). A conciliação entre esta realidade e a escola, 

                                                             
20 Barbosa & Bega, 2017 atribuem este início precoce não só à ansiedade de estes jovens se afirmarem como 

adultos, como também à necessidade que muitos têm de contribuir para minimizar as despesas em casa.  
21 Assim apelidados por Willis (1977). O apelido ear hole diz respeito aos alunos que prestavam atenção a tudo. 

Os lads, eram os oriundos da classe trabalhadora, que não demonstravam interesse nenhum na escola. 
22 De acordo com Miller, McAuliffe, Riaz, Deuchar (2015) jovens oriundos de bairros sociais não se sentem 

incluídos na comunidade, especialmente no que diz respeito a estruturas formais como escolas, esquadras de 

polícia, locais de trabalho etc. Sentem-se constantemente vigiados, apesar de muitas vezes não estarem a 

praticar qualquer tipo de ilegalidade. Integrar estes jovens e melhorar a sua autoestima (Warr, Jackson, Banks, 

1982) e confiança nas instituições públicas, é muito importante, podendo prevenir esta formação de 

estereótipos e a exclusão social deste grupo. 
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quando exigida muito cedo, contribui também para o desenvolvimento de desordens 

psicológicas, uso de substâncias ilícitas e desenvolvimento de comportamentos suicidas 

(Benjet et al., 2012), algo que pode ser explicado pela falta de tempo para o lazer mas 

também pela reprodução dos comportamentos adultos já referidos, que Kadushin (2012) 

caracteriza de homofilia.  

Neste sentido, a vizinhança que os ajudou a crescer num ambiente que não os fazia sentir 

rejeitados, acabou por os limitar de conseguir uma vida melhor23. A reprodução de condutas 

incorretas excluí-os da comunidade em que se inserem e a maior valorização das 

qualificações empurra-os para trabalhos precários, um panorama que muitas vezes começa 

aquando da conclusão dos estudos secundários. 

Por sua vez, um percurso profissional desmotivador e caracterizado pela precariedade, leva 

muitos destes jovens a assumir trabalhos ilícitos, que não contam para as estimativas. 

Tornam-se NEET apenas por designação ou, no caso de muitos, por falta de motivação.  

Esta falta de motivação converte-os em NEET problemáticos, uma vez que os faz prolongar 

a sua estadia neste conceito (Yates & Payne apud Seddon et al, 2013). No entanto, o sistema 

educativo e as próprias instituições formais, que formam estereótipos em avanço, poucas 

opções lhes dão a não ser voltar a ser um Missing-Middle simulador frenético. É um ciclo, 

como é visível na fig. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Isto porque, muito embora alguns deles sejam oriundos de boas famílias, habitar locais associados ao crime 

ou drogas, vai fazer com que estes indivíduos desenvolvam uma indiferença que lhes permitirá assimilar e 

incorporar estes comportamentos no seu cotidiano (Webster et al., 2015). 
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Fonte: Criação pelo Autor  

 

Em contrapartida, há outra categoria de NEET problemáticos que não é tão abordada pela 

literatura. O handicap24 destes, ao contrário dos primeiros, são as questões de saúde.  

A deficiência é, na perspetiva dos portugueses, o segundo maior motivo de discriminação 

no país, apenas precedido pela identidade de género transexual (Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Políticas, 2017).  

Esta segregação baseia-se, de acordo com Couto (2019), em vários fatores, dos quais se 

destacam: a perceção destes cidadãos como seres dos quais se deve ter compaixão, a 

representação de doenças psíquicas como perigosas e símbolo do mal e do crime, a vida 

destas pessoas como algo não precioso ou útil e por último, a ideia de que estes indivíduos 

são inaptos para viver uma vida de sucesso. 

Em Portugal, a integração destas pessoas está a cargo do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, que atribui incentivos financeiros às empresas e procura estabelecer acordos 

vantajosos para ambos as partes (MSSS, 2012). Apesar disso, uma grande percentagem de 

empregadores, considera que o mais importante não são os incentivos financeiros, mas sim 

a competência e o profissionalismo do candidato (MSSS, 2012). 

De facto, os inquéritos realizados pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social 

permitem constatar que a integração de indivíduos com incapacidades físicas e psicológicas 

decorreu sem entraves em termos de capacidades profissionais, estruturas ou mesmo no que 

diz respeito a absentismo por motivos médicos em várias empresas nacionais (MSSS, 2012). 

Aliás, estes cidadãos registaram níveis inferiores de ausência médica em relação aos seus 

colegas e revelaram maior satisfação no desempenhar das suas funções ocupacionais (MSSS, 

2012). No entanto, continuam a ser os que mais sofrem com o desemprego em alturas de 

crise (MSSS, 2012).   

                                                             
24 De acordo com Rodrigues et al., 1999), a exclusão social é um processo dinâmico, associado a uma trajetória 

que conduziu à marginalização do indivíduo e que pode surgir a partir de diferentes handicaps como a 

precariedade, desemprego ou pobreza. O handicap que for mais visível em determinado caso, determinará que 

tipo de exclusão é: económica, social ou cultural. 

Figura 7 – Ciclo NEET e Missing Middle 
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Em adição, em Portugal, durante 2017, 36% destas pessoas revelava dificuldades em 

assegurar bens essenciais, algo que é superior à média europeia e demonstra a 

vulnerabilidade económica destes indivíduos (Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas, 2017), que presumivelmente será pior no caso dos jovens que estão a iniciar a sua 

atividade profissional.  

Já as doenças mentais são outra das razões que contribuem para a condição de NEET (Benjet, 

2012). O estigma que ainda existe cria uma visão negativa dos portadores de distúrbios 

cerebrais e dificulta a inserção destes na sociedade. De acordo com Rocha, Hara, Paprocki 

(2015), uma em quatro famílias tem pelo menos um membro que sofre de uma doença 

mental.   

Ainda assim, um estudo realizado entre 1996 e 2006 revelou que a tendência para 

negligenciar este tipo de patologia, aumentou (Rocha, Hara, Paprocki, 2015). Além disso, 

em 2006 cresceu também o número de entidades que afirmou não querer trabalhar com 

pessoas com depressão ou esquizofrenia, duas doenças que aqui uso a título de exemplo 

(Rocha, Hara, Paprocki, 2015). Apesar do estudo não ser recente, a discriminação ainda se 

mantem (Instituto superior de ciências sociais e políticas, 2017). 

As doenças mentais continuam a ser responsáveis por mortes precoces, uma vez que a 

descoberta das mesmas geralmente é tardia, devido ao preconceito que existe (Rocha, Hara, 

Paprocki, 2015). No caso dos jovens, podem representar igualmente uma barreira ao 

mercado de trabalho, que tenderá a piorar quanto mais baixa for a sua classe social. 

Estabelece-se assim outra categoria de NEET problemáticos, que é muitas vezes esquecida 

pela sociedade.  

 

3.2.Os NEET pais e os Missing-Middle fatalistas: o género como barreira profissional  

Continuando com a análise dos diferentes grupos dentro dos conceitos propostos, somos 

apresentados aos NEET pais e aos Missing-Middle fatalistas, que, tal como os seus 

precedentes, revelam, se não um background comum, pelo menos características partilhadas. 

Isto porque estes dois termos, nesta subcategoria, afetam com mais frequência o género 

feminino (Dorsett & Lucchino, 2012), algo que, mais uma vez, é também influenciado pela 

própria história e cultura Portuguesa.  
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As mulheres, não só em Portugal mas também no resto do mundo, apenas obtiveram 

representatividade no mercado profissional aquando da Segunda Guerra Mundial (Heynes, 

2017), que, como foi demonstrado anteriormente, alterou os paradigmas da sociedade. No 

entanto, com o fim desta, e com o retorno do sexo masculino a casa, a tribo feminina foi 

gradualmente empurrada para os trabalhos periféricos e precários. Pois muito embora a sua 

ajuda tenha sido necessária durante a guerra, elas nunca deixaram de ser encaradas como “o 

outro” (Avis, 2014).  

Esta exclusão, embora gradualmente extinta, é ainda assim problemática em países cuja 

longa tradição de conservadorismo e patriarquismo, não permitiu uma evolução tão rápida 

como aquela que seria expetável para o mundo moderno.  

Em consequência, atualmente, em Portugal, existem dois tipos de segregação profissional. 

São eles a segregação vertical, porque as mulheres continuam a aceitar os piores contratos 

de trabalho (Chiuri & Boca, 2009) uma vez que os empregos que envolvem liderança e são 

bem pagos, geralmente lhes são barrados (Elder & Kring, 2016), e a segregação horizontal, 

que acontece através da concentração destas em trabalhos tipicamente femininos (Elder & 

Kring, 2016). 

O resultado é que, muito embora haja um maior investimento das famílias no género 

feminino, no sentido de lhes garantir uma melhor educação e assim lhes assegurar um bom 

emprego (Estanque, 2004), a discriminação profissional raramente lhes permite atingir as 

posições ou os cargos para os quais estudaram (Estanque, 2004). Estas jovens tornam-se 

então ou NEET ou Missing-Middle fatalistas. Este último termo, quando aqui empregado, 

discorda da definição inicialmente atribuída por Pais (2016), porque esta parcela da 

juventude não se contenta com o seu destino25, mas é influenciada por questões que lhe 

escapam ao controlo.  

Adicionalmente, a marginalização mencionada será presumivelmente maior quanto menor 

for o estatuto social do indivíduo, já que quanto melhores forem as nossas redes de contactos, 

mais elevadas serão as nossas posições no mercado de trabalho (England & Folbre, 2003). 

Em contrapartida, os membros das classes analisadas, e o género tido em conta, revelam uma 

                                                             
25 Estas jovens estudam e concluem o ensino secundário e/ ou universitário, o que tendo em conta as classes 

analisadas, desafia aquele que seria o seu destino inicial. No entanto, elas continuam a sofrer com a segregação 

de género, um fator externo que lhes escapa ao controlo.  
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rede de contactos fraca, mais dependente do bonding com pessoas do mesmo género 

(England & Folbre 2003). Ou seja, acontece o que Kadushin (2012) denomina de 

multiplicidade, uma vez que um dos atores assume duas funções: a de amigo, e a de pessoa 

de interesse. O bridging é então estabelecido mas considerando os fatores anteriores, nem 

sempre este bridging conduz o indivíduo a um trabalho seguro.  

O caso é tanto pior quando se trata de profissões anteriormente associadas ao género 

masculino, já que existe a ideia de que as mulheres têm algo a provar ao seu empregador 

(England & Folbre, 2003). Em comparação, os trabalhos menos exigentes a nível físico 

(Antunes, 2013), e portanto mais interligados com áreas humanísticas ou ciência-sociais, 

geralmente oferecem remunerações mais baixas (England & Folbre, 2003) posto que 

costumavam ser apenas exercidos pelo género feminino. Isto é importante quando 

considerado outro fator: a maternidade.  

Em Portugal a diferença remuneratória é de 14.4% (Mateus, 2020).E é esta diferença que 

determina que muitas mulheres não tenham “poder de negociação” (Heyne, 2017) (England; 

Folbre, 2003). De acordo com Heynes (2017) este fator determina qual elemento do casal 

deverá assumir as responsabilidades domésticas aquando do nascimento do primeiro filho e 

frequentemente é utilizado pelo sexo masculino, cujo salário costuma ser mais elevado.  

Para as jovens mulheres que escolhem constituir família cedo (uma percentagem que está a 

diminuir) isto representa a entrada para o estatuto de NEET pai ou de Missing-Middle 

fatalista, devido ao facto de assumirem com frequência part-times para conciliar a vida 

doméstica com a vida profissional26. A entrada das que optam por ficar em casa27 e só depois 

ingressar no mercado de trabalho, é dificultada pela inatividade inicial (Montgomery; 

Panagopoulou; Peeters; Schaufeli, 2005) que não lhes permite ganhar a experiência 

necessária.  

Esta última escolha, que muitas ainda fazem, é um reflexo da cultura patriarcal imposta e 

cria aquilo que Odenweller & Rittenour (2017) classificam de “guerras entre mães”, já que 

                                                             
26 Um fator interessante é que mesmo quando as mulheres ganham esta negociação, o contributo dos parceiros 

será ainda reduzido uma vez que estudos comprovam que se os homens ganharem menos que as mulheres, a 

tendência para ajudarem nas tarefas domésticas, vai diminuir (Zimmerman, Seng, Northen, Grogan 1998). 
27 Num estudo realizado por Remy & Vaz (2017) concluiu-se que a presença de filhos com idades iguais ou 

inferiores a cinco anos, numa habitação partilhada com o esposo, correspondia com frequência a que mulheres 

se encontrassem no estatuto de NEET ou em trabalhos temporários, em comparação com as habitações com 

descendentes de idades iguais ou superiores a catorze anos. 
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as normas ditam que boas progenitoras devem permanecer em casa com os filhos, atribuindo 

assim o estigma de fria e inacessível àquelas que conjugam os dois mundos.  

Em adição, Portugal tem uma longa tradição baseada na atribuição das tarefas domésticas 

ao género feminino (Remy & Vaz, 2017) (International Labour Organization, 2020). 

Consequentemente, o nível de stress reportado por jovens mães que conciliam a vida 

doméstica com a vida profissional é superior ao sofrido por aquelas que optam apenas pela 

primeira alternativa (Warr, Jackson, Banks, 1988). 

Contrariamente, mesmo nas famílias em que o elemento masculino é aquele que escolhe 

permanecer no lar e assumir as tarefas domésticas e familiares, existe ainda assim uma má 

divisão em termos de trabalho (Chiuri & Boca, 2009). 

A título exemplificativo, Latshaw & Hale (2016) referem que quando o sexo masculino 

escolhe assumir as responsabilidades familiares, nos casais heterossexuais, há uma tendência 

para deixar a mulher assumir todas as tarefas domésticas assim que esta chega a casa. O 

oposto não acontece quando é o género feminino a assumir estas funções. Aliás, no mesmo 

estudo, foi demonstrado que embora os homens que escolhem ficar em casa contribuam mais 

do que o usual, ainda assim, eles não realizam tantas tarefas como as que são expetáveis das 

mulheres nas mesmas situações.  

Isto comprova não só a mentalidade patriarcal que ainda é uma parte da cultura portuguesa, 

mas também a dificuldade de integração das mulheres no mercado profissional, algo que 

correntemente, tem impactos crescentes na natalidade.  

Resumidamente: 
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Fonte: Criação pelo Autor  

 

Um fator não enumerado no gráfico mas que ainda assim tem um impacto significativo na 

vida das jovens mulheres, e que mais uma vez é associado à cultura patriarcal, concerne o 

facto destas, quando na presença de familiares necessitados de cuidados, optarem por 

envergar o estatuto de cuidador informal (Abramson, 2015), que apenas recentemente entrou 

nas estimativas mas que até aqui seria um fator explicativo da percentagem de NEET 

femininos.  

 

3.3.Os NEET transitórios e os Missing-Middle ambiciosos: o falhanço da educação em 

diminuir discrepâncias sociais  

Por fim são introduzidos os subgrupos de NEET transitórios e Missing-Middle ambiciosos. 

Estes representam a parcela de jovens que, muito embora sejam oriundos de baixas classes 

sociais, prosseguem estudos universitários.  

De facto, de acordo com Yates & Payne, os NEET transitórios são aqueles que a qualquer 

momento, podem transitar para o mundo do trabalho ou para o sistema de ensino (Seddon et 

al., 2013). Enquanto isso, os Missing-Middle aos quais atribui a definição de ambiciosos 

(tendo em conta a interpretação de Pais, 2016) representam os jovens que ambicionam por 

trabalhos que não sejam uma reprodução do seu contexto social. No entanto, enquanto os 

grupos anteriores englobam pessoas das duas classes sociais que decidi analisar, o mesmo 

não se sucede com este, já que dos indivíduos que conseguem ingressar na universidade, a 

maioria é oriunda da baixa classe média (Costa, Machado, Almeida, 1990). 

A explicação encontrada por Nunes (2008, p. 8), que estudou o contexto profissional 

português, para este fenómeno, é a seguinte: 

A progressiva abertura social do sistema universitário, iniciada a seguir a Abril de 

74, é reveladora das dinâmicas de recomposição política, económica, social e cultural 

que caracterizam Portugal nas últimas décadas. Mas as classes e frações de classe 

com maiores recursos continuam a ter muito mais hipóteses de colocar os filhos na 

Figura 8 – Barreira profissional  
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universidade. Verifica-se a clara predominância dos sectores de classe mais dotados 

de capitais económicos, culturais e escolares. Entre as classes sociais menos providas 

de recursos são os filhos de empregados executantes os que mais chegam à 

universidade, mais do que os filhos de operários. 

Além do fator económico, existe também o fator da mentalidade de classe. Os membros da 

baixa classe média tendem a valorizar mais a educação porque esta pode não só assegurar 

aos seus descendentes um bom futuro, como também um elevar da sua representatividade 

social, que muitas vezes se prende a fatores financeiros.  

Como já foi demonstrado na parte 1, a universalidade da educação facilitou a mobilidade 

social dos baixos estratos. No entanto, tendo em conta que hoje em dia (em especial os 

oriundos da baixa classe média) muitos jovens prosseguem estudos, o que conta não vão ser 

os currículos académicos destes. Vão ser as suas redes de conhecimentos, que lhes irão 

facilitar ou dificultar a transição para o mercado de trabalho (Fuller, 2003).   

Neste sentido, a própria universidade seria um veículo facilitador. Isto porque o meio 

universitário funciona como um sistema aberto, onde há uma troca incessante de 

informações28. Seria portanto de esperar que as redes predominantes para esta categoria de 

jovens, fossem as de sistemas abertos. Ainda assim, isto não se sucede, porque os indivíduos 

tendem a formar contactos mais próximos com membros da mesma classe, limitando-se de 

forma inconsciente (Costa et. al., 1990). As redes predominantes continuam então a ser 

egocêntricas. 

Um fator interessante a considerar, e que é importante tendo em conta o subcapítulo anterior, 

é que maior parte dos estudantes universitários de primeira geração29, deixam o ensino por 

concluir.  

E estes são na sua maioria, do sexo feminino (Simmons, Taylor, Anderson, NeelyBarnes, 

2018). É também curioso que grande parte destes elementos escolham áreas sociais e 

                                                             
28 Num artigo de 2014 com o objetivo de promover a empregabilidade do jovem universitário, Alexa-Jane 

Moore, do The Guardian enumerou uma lista de atitudes que promoveriam o alargamento da sua rede social, 

como frequentar eventos sociais promovidos não só pela universidade mas também pelas instituições onde ele 

gostaria de trabalhar, preparar um discurso introdutório curto e explicito e pesquisar com pormenor a instituição 

ou a pessoa que poderia estabelecer a ponte profissional desejada. No entanto, nunca foi realizado um estudo 

com o objetivo de demonstrar se é realmente possível um jovem oriundo de baixas classes sociais, estabelecer 

um contacto de bridging importante através do meio universitário. 
29 Ou seja, a primeira pessoa da família a frequentar a universidade.  
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humanísticas, algo que de acordo com Simmons et al. (2018) acontece pelo sentimento de 

culpa, ou em contrapartida, de gratidão, que os torna mais propensos a serem compassivos 

em relação ao que os rodeia. 

Ainda assim, a perspetiva de melhoria social e financeira destas pessoas vai diminuir uma 

vez que com a vulgarização dos diplomas, atualmente até empregadores que não exigiriam 

qualificações académicas as requisitam (MacDonald, 2011). 

A predominância das redes egocêntricas para aqueles que concluem o ensino superior, 

tampouco lhes serve de bridging satisfatório. Em consequência, os jovens oriundos destes 

estratos aceitam com frequência ajudas de familiares e amigos que servem de ponte para 

trabalhos que muitas vezes, não são os mais adequados aos seus estudos ou habilidades30 

(Kramarz; Skans; Nordström, 2014) (Paullino & Bendassolli, 2018). A única vantagem que 

estes jovens poderiam ter, além do diploma, em relação àqueles com os quais competem por 

um bom trabalho, é a experiência profissional que muitos adquiriram enquanto estudaram, 

como forma de ajudar com os custos (Freeman, 2007). Mas nem sempre esta é valorizada, 

já que não existe nas áreas requisitadas.  

Contrariamente, os descendentes de famílias economicamente engrandecidas têm mais 

facilidade em arranjar um trabalho bem renumerado (Freeman, 2007), já que as suas redes 

de conhecimentos são mais amplas.  

Para os outros, resta procurar.  

Por certo, estudos comprovam que quanto mais tempo se passa na procura de emprego, 

maior a probabilidade de o arranjar (Kreemers & van Hooft & van Vianen, 2018). No 

entanto, esta busca pode afetar as pessoas positivamente porque as aproxima dos seus 

objetivos de vida (Kreemers et al., 2018), mas também pode reforçar sentimentos negativos, 

uma vez que nem sempre há respostas (Kreemers et al., 2018). Tampouco há garantias de 

que se vá encontrar uma posição para a qual adquirimos qualificações. 

                                                             
30Curiosamente, no entanto, ao contrário daqueles que estão na situação de procura do primeiro ou segundo 

trabalho, aqueles que retornam ao ensino superior após os vinte e cinco anos, enquanto trabalham, registam 

mais sucesso não só em termos de mobilidade social, como financeira (Costa et al., 1990). Este facto pode ser 

explicado pela maior adaptação destes indivíduos ao mercado de trabalho, maior conhecimento e maior 

confiança nas suas habilidades, algo para o qual contribui uma segurança maior no local de trabalho, cuja 

posição que ocupam, tentam elevar com o recurso a estudos académicos (Costa et al., 1990). 
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Ademais, são vários os autores que afirmam que o número de jovens NEET graduados 

aumentou31. Isto poderia ser explicado pela visão positivista, de esperar pelo emprego de 

sonho, que Turek (2015) detetou ao entrevistar alguns destes jovens. No entanto, 

gradualmente, e quando considerado o estatuto social dos mesmos, é de assumir que a 

positividade decresce com a falta de respostas.  

A transição é feita. Mas não para algo melhor. Tornam-se Missing-Middle ambiciosos 

porque sonham com mais, mas são compensados com menos. O percurso destes, neste 

sentido, é bastante linear: 

 

Figura 9 – Transição para Missing-Middle ambiciosos 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

A existência dos NEET e dos Missing-Middle, independentemente da categoria a que 

pertençam, revela falhas no sistema educativo, que não consegue nivelar diferenças sociais 

e assim assegurar iguais oportunidades aos seus alunos, e no próprio Estado português, uma 

vez que as classes sociais mais desfavorecidas continuam a ser as mais afetadas por estes 

dois fenómenos.  

Em adição, ambos os conceitos, e a realidade que envolvem, têm impactos significativos, 

quer na sociedade, quer no indivíduo.  

No caso individual, porque promovem o surgimento de ansiedade e depressões. Aliás, são 

cada vez mais os jovens que revelam estar nos estados iniciais32 da segunda patologia, 

especialmente tendo em conta a pandemia do Covid-19.  

                                                             
31 Belfield, Levin, Rosen, (2012), Carcillo et al., (2015) e Simmons, Connelly & Thompson (2020) 
32   De acordo com a CUF (2021), alguns dos sintomas são sentir tristeza ou chorar sem motivo, desmotivação, 

perda ou ganho de peso, insónia, agitação, fadiga e falta de energia, entre outros.  
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Dado que maior parte dos estágios iniciais tem origem no sentimento de inutilidade 

(Robertson, 2019) (Eurofound, 2011) gerado pela inatividade do individuo que o faz 

desaprender conhecimentos e técnicas (International Labour Organization, 2020), seria de 

esperar que os NEET sejam mais vulneráveis a estas doenças. De facto, após um longo 

período de tempo na inatividade, as esperanças de encontrar um bom emprego e uma carreira 

satisfatória são substituídas pela dor e pelo sentimento de injustiça devido à rejeição social 

de que estes jovens passam a ser alvos (ILO, 2012) (Rocha, Hara, Paprocki, 2015). 

Os programas de apoio a jovens NEET, tampouco conseguem resolver esta questão, uma 

vez que muitos deles assumem que esta parcela da juventude está neste estatuto por culpa 

própria. Consequentemente, algumas das abordagens mais utilizadas são obrigar as pessoas 

nesta condição a trabalhar, ao piorar as consequências do desemprego, o que significa muitas 

vezes cortar os benefícios sociais dos quais estes jovens dependem (Avila & Rose, 2019).  

Todavia, frequentemente, isto só significa que os NEET transitam deste posto para o de 

Missing-Middle. Na perspetiva de Robertson (2019), no entanto, qualquer evolução no 

estado de desemprego, mesmo que seja a transição para um trabalho a tempo parcial, 

informal ou precário, parece contribuir para melhorar a saúde mental das pessoas, mesmo 

que temporariamente.  

O caráter temporal deste estado é explicado pela pressão que geralmente envolve os 

trabalhos ligados aos serviços, indústria ou restauração, que estes jovens assumem durante 

um período da sua vida.  

Num mundo extremamente competitivo, o sucesso de determinada empresa/instituição, vai 

depender muito do seu capital humano, motivo pelo qual adotar práticas que promovam a 

produtividade das pessoas e reduzam o stress experienciado no mercado de trabalho 

(Megeirhia, Ribeiro, Alector, Woosnamc, 2020), seria considerado uma boa forma de 

distinção não só em termos nacionais, mas também internacionais. Mas isto nem sempre 

acontece.  

Nas pequenas cidades, com pequenas cadeias de comércio, indústria e restauração, é a 

utilização da intimação, da qual os jovens são os principais alvos, e a adoção de 

comportamentos não cívicos, que costumam vir do topo, ou seja, de pessoas em posições 

superiores a estes (Pearson, Andersson, Porath, 2000) que costuma aflorar no mercado de 

trabalho. Quando há um alvo com que a entidade superior implica, os funcionários vão imitar 

o seu comportamento (Pearson et al., 2000). E o alvo geralmente são os jovens inexperientes.  
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Isto porque, quanto maior for o nosso estatuto dentro de uma instituição, maior é o nosso 

grau de felicidade (Batinica et al., 2010). Em concordância, os Missing-Middle são aqueles 

jovens que estão nas piores situações dentro de uma empresa e são portanto mais suscetíveis 

a abusos físicos ou psicológicos.  

Por essa mesma razão, têm também facilidade em desenvolver ansiedade e depressão em 

relação ao mercado de trabalho, o que explicaria a alternância entre este estado e o estado de 

NEET.  

Atuar quando existem denúncias de funcionários, impedir que pessoas com comportamentos 

não cívicos alcancem posições de poder (Megeirhia et al., 2020) e definir expetativas quanto 

aos comportamentos que serão ou não tolerados dentro de determinada instituição (Pearson 

et al., 2000) são algumas das medidas que poderiam ser adotadas e que contribuiriam para a 

melhor segurança dos jovens que estão a iniciar a sua vida profissional.  

Enquanto isso não acontecer, a própria sociedade vai sofrer com um impacto negativo, não 

só em termos socioculturais, como também económicos.  

Uma das consequências destes estatutos, que vai além do impacto pessoal para estes jovens, 

é apelidada de Geração Sanduiche e afeta os pais dos mesmos. Em concordância, atualmente 

este apelido é atribuído aos membros da Geração X (1960-1980), que se encontram 

“enlatados” entre os seus filhos jovens adultos e os seus pais idosos33.  

Além dos fatores históricos, para isto contribuiu também a aplicação da Troika34 aquando 

da crise de 2008, cujas algumas medidas passaram por redução do valor das pensões, cortes 

em medidas de apoio ao rendimento dos mais pobres e cortes generalizados nos cuidados de 

saúde (Capucho, 2014). A somar aos filhos jovens, que são afetados pelos fatores 

enumerados no capítulo 1, a geração X tem agora de prestar apoios aos seus pais, ficando 

portanto enlatada entre duas gerações, uma ascendente e outra descendente. A pressão é 

maior para as mulheres, que prestam mais cuidados diretos (Keene & Prokos, 2007). 

Curiosamente, enquanto os jovens de baixas classes que passaram pela crise de 2008 se 

encontram (em 2016) mais determinados em desfrutar da vida, os jovens dos altos estratos 

sociais, preocupam-se mais com as poupanças, o que revela uma flagrante disparidade de 

mentalidades entre estratos (Nico, 2017). De qualquer das formas, o elevado preço de 

                                                             
33 O termo sanduíche surge dessa analogia e é influenciado também pelos diferentes toppins, ou neste caso, 

pelos diversos cenários que causam este fenómeno (Abramson, 2015). 
34Política de austeridade. Gerou impactos negativos para a sociedade, como a retração da economia, diminuição 

de salários, exclusão social e aumento da despesa pública (Capucha, 2014). 
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habitação em Portugal torna as poupanças fúteis, já que poucos jovens, mesmo os em bons 

empregos, conseguem manter uma casa sozinhos (OCDE, 2018) (Wong, 2019). 

A solução para muitos é emigrar, embora não de forma totalmente legal (ILO, 2020) o que 

os torna muitas vezes os Missing-Middle de outros países, ou dividir casa com amigos, 

embora permanecer em casa dos pais seja mais seguro, dado a precariedade do mercado de 

trabalho atual (Bell & Blanchflower, 2011). 

Esta situação reflete-se num envelhecimento da população ativa, já que aos jovens é 

dificultada a entrada no mercado de trabalho (OTI, 2013) e aos idosos é prolongada a sua 

estadia35no mesmo.  

Com efeito, de acordo com a ILO (2012), as empresas são menos suscetíveis a contratar 

jovens no seu primeiro emprego e mais prováveis de dispensarem a juventude no caso de 

haver cortes internos, uma vez que as indemnizações são mais baratas. 

Em casos de crise, a conjuntura de precariedade tende a intensificar-se, afetando com mais 

gravidade as pessoas dos escalões escolhidos para esta dissertação.  

Além das consequências a nível social já enumeradas, há também que considerar as perdas 

financeiras para o país, que são mais visíveis no caso dos NEET, já que estes não descontam 

para a Segurança Social.  

De acordo com a ILO (2012, pág.10): 

Um nível elevado de desemprego jovem representa um desperdício de potenciais 

recursos humanos e talentos, vitais para o rejuvenescimento da mão-de-obra. A 

correção do problema, poderia trazer um enorme retorno económico. Da mesma 

forma os custos sociais do desemprego jovem (e afastamento do mercado de 

trabalho) são extremamente elevados. 

                                                             
35 No seu relatório, que data 2012, a ILO refere que os jovens são mais vulneráveis no mercado de trabalho, 

devido à sua heterogeneidade. Há uns grupos mais frágeis que outros, quer ao desemprego, quer a situações de 

subemprego e informalidade. No entanto, no mesmo documento, a organização destaca que a idade (quanto 

mais jovem, mais vulnerável), sexo (o género feminino continua a ser mais vulnerável), literacia, educação e 

competências (situações destas são mais frequentes em membros menos instruídos), situação socioeconómica, 

origem nacional e étnica, deficiências e doenças são elementos que por vezes determinam esta maior 

suscetibilidade a situações mais degradantes, algo que foi alias abordado ao longo desta dissertação. 
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Os NEET e os Missing-Middle constituem assim um problema social, cultural, económico e 

particular, e é na sua solução que a extinção de estratos sociais será efetivamente realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

4. A SITUAÇÃO DOS NEET E DOS MISSING-MIDDLE NO CONCELHO DE 

SANTA MARIA DA FEIRA E SÃO JOÃO DA MADEIRA 

Ao longo do presente trabalho, tentaram-se comprovar os dois objetivos principais, 

estabelecidos na introdução. De forma a analisar os dados que os suportam, começaremos 

por caracterizar demográfica e socialmente a amostra recolhida, de forma a, do geral, nos 

direcionarmos para o particular.  

Como foi referido anteriormente, para a aplicação deste inquérito, foram utilizados jovens 

dos concelhos de Santa Maria da Feira e São João da Madeira. A recolha de informações 

recorreu ao método snowball, uma vez que foi pedido a cada jovem que repassasse o 

inquérito por alguém conhecido, do mesmo concelho. O motivo pelo qual se limitou a 

pesquisa a estes dois concelhos, prende-se ao facto de se querer obter uma amostra precisa 

e significativa do problema.  

Quer São João da Madeira, quer Santa Maria da Feira, são considerados cidades, embora as 

freguesias que os rodeiam estejam mais perto de aldeias, uma vez que são pequenas em 

termos de espaçamento geográfico e em termos de modernização. Apesar disso, Santa Maria 

da Feira e São João da Madeira são caracterizadas por uma forte presença industrial, 

comercial e cultural. Seria de supor que houvesse facilidade para os jovens arranjarem 

portanto um bom emprego. Aqui o que se procura descobrir, é se isso de facto acontece.  

Esta análise foi então realizada através de resultados obtidos com o inquérito, que se encontra 

no anexo II e está também ele dividido, de forma a facilitar a sua interpretação. É esta análise 

de dados que nos permite descobrir se pequenas cidades dinâmicas contribuem ou não para 

a empregabilidade jovem.  

Assim este inquérito obteve um total de 55 respostas, sendo que 98.2% dos inquiridos 

aceitou que os seus dados fossem recolhidos. A maior parte dos testemunhos são do género 

feminino (78.2%), embora a percentagem de elementos do género masculino (21.8%), seja 

significativa.  

Como foi referido anteriormente, para este estudo foi estabelecida uma faixa etária limite, 

sendo apenas admitidas respostas de indivíduos entre os 16 e os 29 anos que são 

considerados pela literatura os mais afetados pela precariedade corrente.  

De seguida, foram criados segmentos dentro desta faixa etária, de acordo com a teoria de  
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Karl Mayer (2004) destandardização do percurso de vida de cada cidadão: 

- Dos 16 e os 18 anos, o que corresponde ao período em que o individuo se encontra a 

estudar, de acordo com a obrigatoriedade do sistema educativo (Roberts, 2012) e se depara 

com a escolha de prosseguir os estudos ou ingressar no mercado de trabalho; 

-Dos 18 e os 20, onde se descobre qual foi a opção escolhida; 

-Dos 20 aos 25 anos, que corresponde ao início da carreira profissional de muitos jovens; 

- Dos 25 aos 29 anos, quando já é expetável algum tipo de estabilidade por parte dos mesmos.  

Maior parte dos respondentes, enquadra-se no grupo dos 20-25 anos, como é visível na figura 

que se segue. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit36 

 

Todos os jovens são de nacionalidade portuguesa, existindo apenas um inquirido com dupla 

nacionalidade. A presença de jovens com patologias mentais ou físicas é ambígua, uma vez 

que apenas 3 dos questionados se consideram excluídos do mercado de trabalho devido a 

um destes fatores. 

Apenas 20% dos inquiridos afirma possuir filhos (14.5% situa-se entre um ou dois e 5.5% 

entre três ou mais). Embora não lhes tenha sido questionada a idade das crianças, tendo em 

conta as faixas etárias consideradas, não seria no entanto descabido afirmar que se tratam de 

                                                             
36 Com exceção de alguns, todos os gráficos deste capítulo foram retirados do Google Forms, usado para a 

elaboração deste inquérito. Esta ferramenta cria gráficos automaticamente, que permitem uma fácil análise 

das respostas às perguntas elaboradas.  

Gráfico 1 – Faixa Etária 
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crianças pequenas. No entanto, dos 20%, apenas um elemento, do género feminino, 

considera que a sua atividade profissional foi interrompida depois do nascimento dos filhos. 

Somente duas pessoas vivem sozinhas, sendo que a maioria pertence a um agregado familiar 

de quatro ou cinco pessoas, o que é visível no gráfico que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

Isto comprova a longa tradição portuguesa, onde a autonomia dos jovens não é tão 

incentivada, uma vez que estes prolongam a sua estadia nas casas dos pais (Schwanitz et al. 

2017), mesmo que alguns dos inquiridos sejam da faixa etária considerada mais adulta. 

Também reflete a realidade de muitos jovens, que se encontram sem os meios financeiros 

necessários para arrendar ou comprar uma casa por si mesmos (Chiuri & Boca, 2009). A 

transição para a vida adulta é então dificultada nestes casos. Os dois elementos que vivem 

sozinhos, por exemplo, estão na faixa etária de 16-18 anos e 20-25 anos, respetivamente. No 

primeiro caso, os rendimentos mensais não chegam aos 500 euros e no segundo, situam-se 

entre os 500 e os 1000 euros, o que é relativamente baixo para ter uma vida confortável.  

Quando questionados sobre o rendimento do seu agregado familiar (gráfico 3), os jovens 

oriundos das famílias mais numerosas são aqueles que se situam, mais frequentemente, na 

categoria de 500-1000 euros mensais, o que os classifica, de acordo com aquilo que foi 

determinado na introdução deste trabalho, como membros da classe trabalhadora. 

Gráfico 2 – Número de elementos do agregado familiar 
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De facto, no questionário foram utilizadas quatro escalas a fim de descobrir a que estrato 

social cada indivíduo pertencia. Assim, a primeira estabelece valores correspondentes à 

classe trabalhadora, uma vez que os rendimentos mensais são inferiores a 500 euros. A 

segunda corresponde aos rendimentos entre os 500 e os 1000 euros mensais, que também 

diz respeito aos valores associados ao antigo proletariado, pois muito embora a soma total 

possa ser um pouco mais quando considerado a soma de dois salários mínimos 37 , os 

descontos para a Segurança Social geralmente retiram uma parcela considerável do valor 

recebido. 

Por essa mesma razão, a primeira opção de menos de 500 euros e entre os 500 e os 1000 

euros mensais, engloba a classe trabalhadora, que embora esteja sempre a um passo de se 

tornar baixa classe média, dado à proximidade dos dois estratos na sociedade portuguesa, 

ainda assim, não consegue alcançar o nível de vida desta, algo que se reflete em fatores como 

trabalho e educação, que serão abordados posteriormente. 

A terceira opção diz respeito aos valores entre os 1000 e 2000 euros mensais. Isto porque, o 

que acontece com muita frequência, é a combinação de um salário médio, com um salário 

algures entre o médio e o mínimo, devido às desigualdades de género que subsistem (OECD, 

2019). Esta categoria engloba, portanto a baixa classe média.  

A quarta opção, onde os rendimentos são muito superiores aos estabelecidos para estas 

classes (mais de 3000 euros) servirá apenas como termo de comparação, representado a 

classe média alta, apesar de que, poucos indivíduos se classificam como tal, o que é visível 

no gráfico que se segue.  

 

 

 

 

 

                                                             
37 Um salário mínimo tem o valor de 665.00 euros, de acordo com https://www.nucase.pt/salario-minimo-

nacional/ 
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Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit 

 

Analisando em concreto o gráfico 3, a maioria dos indivíduos (27 pessoas) situa-se entre os 

rendimentos de 500 a 1000 euros (49.1%), seguida por 24 pessoas que se consideram 

membros da classe cujos rendimentos estão entre os 1000 e os 2000 euros (43.6%). Três 

indivíduos afirmam possuir mais de 3000 mensais (5.5.%) e apenas um dos inquiridos se 

situa entre os menos de 500 euros mensais (1.8%). 

Sendo assim, é também possível concluir que existem 28 indivíduos daquilo que nesta 

dissertação é considerado como classe trabalhadora e 24 da classe média baixa. 

A questão 10 procura desvendar quem, destes inquiridos, se encontra na parcela de NEET 

ou Missing-Middle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

Para isso, foram elaboradas inúmeras opções. A primeira exclui os jovens que nela se 

encontram da categoria de NEET, pelo menos parcialmente, uma vez que este estatuto é 

assumido por aqueles que estão nesta situação por um período igual ou superior a seis meses 

(Blanch, 2014). No entanto, considerando as seguintes respostas, será determinado se algum 

Gráfico 3 – Rendimento do agregado familiar 

Figura 10 – Questão 10 
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destes indivíduos está ou não em risco de passar para a segunda opção, a de NEET há mais 

de seis meses.  

Por sua vez, a opção de trabalhador-estudante e a de trabalhador em regime part-time, 

quando selecionadas, comprovam aquilo que foi discutido ao longo do enquadramento 

teórico deste trabalho: os jovens de baixos escalões sociais combinam frequentemente um 

emprego com o estudo (Benjet et al., 2012) ou são obrigados a aceitar trabalhos precários e 

assim ingressar na categoria de Missing-Middle. 

De uma forma geral e menos pormenorizada, foi possível chegar então à conclusão de que 

existem 12 jovens (21.8%) que se enquadram claramente entre os Missing-Middle e 12 

jovens (21.8%) entre os NEET ou aspirantes a NEET. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit 

 

Combinando esta nova informação com os dados obtidos no que diz respeito aos valores 

mensais do agregado familiar (gráfico 3), é possível perceber que maior parte dos Missing-

Middle e dos NEET, pertencem à classe trabalhadora. É também interessante considerar que, 

dos 20 indivíduos que se classificam como estudantes, a maioria pertence à baixa classe 

média.  

No entanto, não seria sensato excluir os restantes jovens desta amostra, em especial no que 

diz respeito aqueles empregados em regime full-time, uma vez que os contratos destes 

podem ser precários.  

Gráfico 4 - Empregabilidade 
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A maior parte dos inquiridos (78.2%) afirma nunca ter frequentado o Centro de Emprego, 

uma instituição que de acordo com a bibliografia, tem contribuído para preencher as lacunas 

da educação, quer esta seja profissional ou universitária (International Labour Organization, 

2020). No entanto, dos 21.8% que o fizeram, um considera que os estágios promovidos 

revelam “pouca escolha e atenção”. Ou seja, muitos destes jovens não tiveram o primeiro 

contacto com o mercado de trabalho através de uma instituição reconhecida.  

De facto, a maioria iniciou o seu percurso profissional aos 18 anos (30.8%) enquanto 12.9% 

o fizeram aos dezassete. Apenas 5.2% tiveram este primeiro contacto aos quinze ou 

dezasseis. Portanto, é percetível que uma percentagem considerável dos inquiridos conciliou 

o trabalho com o estudo por um período significativo. Surpreendentemente estes jovens são, 

na sua maioria, da baixa classe média. Catorze dos indivíduos ainda não começaram a 

trabalhar.  

Quando questionados sobre quantos empregos já tiveram, a maioria declarou só ter tido um 

emprego (43.6%). Apesar disso, um dos inquiridos, enquadrado na faixa etária de 25-29 anos 

afirmou já ter possuído oito trabalhos. Isto reflete a situação de precariedade vivenciada por 

muitos jovens, algo que foi reafirmado no decorrer desta dissertação. As respostas dadas a 

esta pergunta também são importantes quando considerado que muitos Missing-Middle 

mudam de trabalho em trabalho até finalmente acabarem no estatuto de NEET, algo que tem 

se ser prevenido.  

Esta precariedade, quando conduz ao desemprego, é uma causa de ansiedade, depressão e 

stress por parte de alguns dos questionados, embora, como é visível na figura seguinte, 

também haja perspetivas positivas sobre o desemprego.  

Ainda assim a maioria dos inquiridos considera que o desemprego não teve efeitos na sua 

saúde. 

Considera que a falta de trabalho teve 

influência na sua saúde? De que forma? 
Percentagem 

Saúde mental (ansiedade, depressão, stress)  8.8% 
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Fonte: Criação pelo Autor  

 

Relativamente ao percurso educacional dos inquiridos, apenas um afirmou possuir somente 

o ensino básico, o que sugere que abandonou a escolaridade obrigatória antes mesmo da 

idade que hoje em dia é permitida. A maioria, no entanto, possui o ensino superior. No 

entanto, a percentagem daqueles que afirmam possuir exclusivamente o ensino secundário, 

é também elevada, o que é visível no gráfico que se segue.  

 

 

 

 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit 

 

Só 8 indivíduos deixaram o percurso educacional incompleto. Das razões listadas por alguns, 

estão presentes a vontade de trabalhar, a falta de motivação, os motivos médicos, o facto do 

curso não se enquadrar nas expectativas e até mesmo a mudança de curso. A maior parte dos 

indivíduos deixou o ensino de lado aos 18, sendo que apenas três o fizeram numa fase tardia. 

Três retomaram o ensino, estando agora no ensino superior. A maioria não retomou.  

“Numa forma positiva a nível de 

desenvolvimento pessoal, no entanto em termos 

de ambição na vida de uma forma negativa.” 

1.1%  

Sentimentos de inutilidade e inatividade 2.2% 

“Ganhar um pouco de peso” 1.1% 

“Sim através do orçamento familiar.” 3.3% 

Figura 11- Efeitos do desemprego 

Gráfico 5 - Escolaridade 
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A percentagem daqueles que escolheram um percurso “tradicional”38 no secundário é maior 

(60%) do que a dos que optaram pelo ensino profissional (34.4%). Destes, 90.7% considera 

que a formação escolar/profissional foi útil. Apenas 3.7% refere que a questão não se aplica. 

5.6% responderam que não. Entre as razões listadas estão: “demasiado teórico”, “no curso 

profissional em que andei, não aprendi nada útil para os meus objetivos futuros” e “não 

utilizável no mercado de trabalho”. Dois destes jovens seguiram um percurso humanístico/ 

científico/ artístico. Um deles, o ensino profissional. 

Em concordância com os dados iniciais, 21 dos inquiridos afirmou não ter dado continuidade 

aos estudos de ensino superior. A questão vinte e quatro é apenas acessível a estes 

indivíduos, uma vez que lhes é pedido que selecionem as razões pelas quais não 

prosseguiram estudos. Como é percetível pelo gráfico que se segue, muitos referiram os 

motivos financeiros como principal causa. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit 

 

Em oposição, a questão vinte e cinco, relativamente à ocupação atual do indivíduo que 

seguiu o percurso académico, o que representa 34 (63%) dos questionados, é apenas 

acessível para aqueles que prosseguiram estudos universitários e que agora são levados a 

escolher entre as seguintes opções: estou num trabalho relacionado com o meu curso; estou 

num trabalho relacionado com o meu curso, em contexto de estágio; não estou num trabalho 

relacionado com o meu curso; estou desempregado; ainda estou a concluir os meus estudos. 

                                                             
38 Área humanística, científica, socioeconómica ou artes. 

Gráfico 6 – Razões de não progressão dos estudos  
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Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit 

 

Como é visível no gráfico anterior, a maioria dos inquiridos é estudante. Ainda assim, a 

percentagem dos que se encontram nas outras opções é significativa, em especial a daqueles 

que estão em trabalhos não relacionados com o curso (27.3%) ou desempregados (18.2%). 

Isto sugere a presença de Missing-Middle ambiciosos e NEET transitórios entre a amostra 

selecionada, uma vez que relacionando os dados, há uma percentagem considerável de 

jovens em trabalhos precários que frequentou o ensino superior. Atualmente, eles ou 

ambicionam por algo melhor, ou esperam transitar para um bom emprego.  

Um fator interessante é que face à questão 10, alguns indivíduos declararam estar a trabalhar 

em regime full-time atualmente. No entanto, cruzando as respostas, e considerando a 

resposta à questão 25, chegamos à conclusão de que o fazem em contexto de estágio, algo 

que apenas comprova a precariedade do mercado de trabalho. A somar à percentagem inicial 

de Missing-Middle desta amostra, agora estão estes 3.6%.  

Tal como os outros, estes jovens são também afetados pela sua rede de conhecimentos. Por 

isso mesmo, no inquérito incluiu-se um segmento relativo às relações interpessoais que estes 

mantêm, e a forma como estas afetam a sua empregabilidade.  

A questão vinte e seis inicia esta investigação, tentando perceber como é que os inquiridos 

tiveram conhecimento do seu último trabalho. Ou sejam, se eles estiveram mais dependentes 

do bonding, ou do bridging. Ou se um influenciou o outro.  

Gráfico 7 – Empregabilidade pós percurso académico 
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Excluindo aqueles que ainda não iniciaram o seu percurso profissional, obtemos 41 

respostas. Em adição, para facilitar a interpretação das mais variadas respostas, uma vez que 

no inquérito a pergunta vinte e seis é de resposta aberta, foram reunidos debaixo do grupo 

que recorreu à internet o recurso a sites de emprego, redes sociais e publicidade online. 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

Como é percetível, embora a internet seja o meio mais utilizado, a presença de familiares, 

amigos e conhecidos ainda é muito presente na vida dos jovens que pretendem ingressar no 

mercado de trabalho. A da família e amigos por exemplo é particularmente relevante entre 

os jovens com a faixa etária de 20 aos 25 anos que se declaram com rendimentos inferiores 

a 500 euros mensais e entre aqueles que têm um agregado familiar de 1000-2000 euros 

mensais, algo que comprova a presença significativa de redes egocêntricas e sociocêntricas 

no percurso profissional dos indivíduos.  

No entanto, as opiniões dividem-se pela metade entre aqueles que consideram seus amigos 

as pessoas com quem trabalham, e aqueles que não o fazem. Pois apesar de muitas vezes as 

redes sociocêntricas ou egocêntricas do indivíduo lhe terem servido de ponte para o mundo 

profissional, este contacto é interrompido dentro do mercado de trabalho para a maioria, uma 

vez que apenas seis dos respondentes conhecia alguma pessoa com quem atualmente 

trabalha.  

Na conclusão desta parte do inquérito, os participantes são questionados quanto à  

Gráfico 8 – Meio utilizado para procura de emprego 
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ponderação de emigrar, uma vez que isso representa também uma distinção entre a 

mentalidade das diferentes classes. Enquanto a percentagem de pessoas que pretendem 

apenas emigrar temporariamente ainda seja superior à daqueles que ponderam esta opção no 

sentido indefinido, ainda assim os valores são significativos, como é visível no gráfico 

seguinte: 

 

 

 

 

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1b6L0ZOI74cFhrg3FzKhWkp91bxZHcJ5TCnKLBbFb4i8/edit 

 

Por fim, numa questão que apenas foi incluída dado a pandemia que afetou todas as 

sociedades em meados de 2020 e que até hoje perdura, os jovens são questionados acerca 

dos impactos da Covid-19 na sua situação profissional.  

Surpreendentemente, a maioria considera que a pandemia não trouxe mudanças à situação 

profissional. Ainda assim, o impacto foi sentido por aqueles que tinham um emprego full-

time ou que atualmente estão em situação de desemprego, o que é o caso de seis dos 

inquiridos.  

A adicionar a isto, um dos respondentes assumiu que ficou temporariamente sem o seu 

rendimento, uma vez que a empresa fechou. Entre outras respostas, contam-se os danos para 

a saúde mental, relatados por um trabalhador full-time, o adiar do início dos estágios e o 

começo das aulas online. Ainda assim, para um dos respondentes a situação foi positiva, uma 

vez que arranjou emprego na área.  

De uma forma geral, o inquérito apenas comprovou algumas das hipóteses que foram 

estabelecidas inicialmente.  

Começando pela primeira hipótese “H1. A sociedade portuguesa é influenciada pela  

Gráfico 9 - Emigração 
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transição do modelo fordista para o modelo de acumulação flexível, o que contribuiu para o 

surgimento de NEET e Missing-Middle”, que foi dividida em quatro subtópicos, que 

consideram o impacto das mudanças históricas no estrato social (H1.1), na integração 

feminina (H1.2.) na escolaridade (H1.3.) e na integração de indivíduos com doenças físicas 

ou mentais, na sociedade (H1.4). Esta hipótese é, de forma sucinta, a própria execução do 

objetivo 1, embora alguns dos seus segmentos sejam difíceis de comprovar.  

A H1.1, por exemplo, não tem uma resposta linear, já que apenas seria possível perceber se 

o individuo alcançou algum tipo de mobilidade social se comparássemos os seus 

rendimentos familiares de agora, com os do passado. Ainda assim, de forma intuitiva 

seriamos levados a crer que esta mobilidade foi nula, uma vez que os agregados familiares 

que registam salários entre os 500-1000 mensais, são na sua maioria, constituídos por 

famílias numerosas, onde as despesas são significativas.  

A H1.2, é um pouco mais fácil de comprovar ou descartar. Apesar da Segunda Guerra 

Mundial ter contribuído para a integração da mulher no mercado do trabalho, aquando do 

retorno dos homens, o género feminino foi empurrado para os trabalhos periféricos, sendo 

mais comum para as mulheres encontrarem-se na posição de Missing-Middle. De facto, esta 

hipótese pode ser recusada quando considerado que todos os Missing-Middle inquiridos, são 

do género feminino. Ou seja, as mulheres realmente acabam mais frequentemente em 

trabalhos informais, a tempo parcial e precários. Mas é confirmada porque a integração de 

facto aumentou, embora não tenha evoluído e crescido ao longo dos anos.   

Quanto à hipótese H1.3, relativa à educação, também ela comprova a informação recolhida 

durante o enquadramento teórico. Isto porque, entre aqueles cujos rendimentos 

correspondem a 1000-2000 euros mensais (baixa classe média) que compõem vinte e quatro 

elementos, dezoito membros seguiram o ensino superior. Quatro são trabalhadores 

estudantes. Treze são apenas estudantes universitários. Os restantes enquadram-se no grupo 

dos NEET transitórios. Em contrapartida, maior parte dos membros da classe trabalhadora 

continua a preferir não prosseguir estudos. Portanto o investimento na educação de facto 

aumentou com a transição do fordismo para o novo modelo de acumulação, mas ele continua 

a ser mais vivenciado por membros da baixa classe média, o que demonstra as diferentes 

mentalidades de classe. 
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Também a hipótese H1.4 é difícil de comprovar. Isto porque o inquérito não nos permite 

saber quantas pessoas, ou se existem inquiridos, que se encontrem no grupo de pessoas com 

patologias físicas ou mentais. Apenas nos diz que três elementos, sentem que a sua 

integração profissional não se deu. Portanto a hipótese seria refutada por maioria.  

A hipótese H1 aborda um parâmetro muito importante. O da educação.  

É a educação que ganha uma hipótese própria com a “H2. O sistema educativo português 

contribuiu para o surgimento de NEET e Missing-Middle”. Esta surgiu devido à crescente 

importância que hoje em dia é atribuída às qualificações académicas, por um mercado de 

trabalho cada vez mais tecnológico. Esta valorização teve como consequência a 

desvalorização do ensino profissional (H2.1) mas também do ensino universitário (H2.2), 

que dado ao excedente de NEET e Missing-Middle, já não é encarado como um fator de 

mudança social (H2.3).  

De facto, dos cinquenta e cinco inquiridos, dezanove frequentaram o ensino secundário 

profissional. Apenas um considera que a sua formação escolar não foi útil, uma vez que não 

se enquadrava com os seus objetivos futuros e expetativas com o curso. Todos os outros 

responderam afirmativamente quando questionados sobre a utilidade da sua formação.  

Ainda assim, oito destes indivíduos estão agora na condição de NEET. Quatro na posição de 

Missing-Middle. Os restantes mantêm empregos full-time. Mas como vimos nos subtópicos 

anteriores, ao relacionar os dados, chegaremos à conclusão de que também estes sete 

inquiridos, estão provavelmente na posição de Missing-Middle. Portanto muito embora a 

formação recebida tenha sido útil, ela não fornece aos jovens as habilidades necessárias no 

mercado de trabalho atual. A H2.1. é portanto comprovada.  

Comparativamente, trinta e quatro dos indivíduos seguiu o ensino superior. 45.5% 

encontram-se desempregados ou num trabalho não relacionado com o curso. A adicionar a 

estes temos os 3.6% que apenas têm contacto com um trabalho da sua área, em contexto de 

estágio. Três elementos que prosseguiram o ensino superior encontram-se em situação de 

full-time, mas apenas um está num trabalho relacionado com o curso. Portanto a H2.2. é 

também confirmada.  

Relativamente ao fator de mobilidade social, 38.2% dos respondentes decidiu não prosseguir 

estudos, sendo que 9.5% apontam como razão para não o fazerem, o facto de a universidade 
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não servir para nada. A tendência é, no entanto, que aqueles que não prosseguem estudos 

sejam oriundos da classe trabalhadora e que aqueles que o fazem descendam da classe média. 

Ou seja a importância que é atribuída há educação está também ela, em parte, condicionada 

pelo estrato social do qual o individuo é oriundo. A H2.3. é portanto apenas parcialmente 

verificável.  

Uma vez analisada a questão da mudança no conceito de trabalho e considerada a 

importância da educação na vida dos jovens, relativamente ao objetivo 1, falta apenas 

analisar as redes de conhecimentos destes, o que corresponde à H3. Os NEET e os Missing-

Middle são influenciados por fatores sociais. 

Estes fatores sociais, ou seja, as suas redes de conhecimento podem depender numa primeira 

instância, do estrato social de cada um (H3.1). De facto, comprovando a recolha bibliográfica 

recolhida, dos doze indivíduos que recorreram à família e amigos para arranjar trabalho, 

apenas quatro estão em empregos relacionados com o curso. Ou seja, existiu o bridging, mas 

não para trabalhos ao nível das qualificações do indivíduo. Portanto esta hipótese é 

verificada.  

Aliado a isto, 49.1% dos jovens afirmou querer emigrar temporariamente. Estes são, na sua 

maioria, oriundos da classe média baixa. Surpreendentemente, os membros da classe 

trabalhadora são os que mais ponderam emigrar indefinidamente. Aqui ficou comprovado 

que, quanto menor o estatuto social do jovem, maior o seu desejo de mudar de vida 

definitivamente.  

A H3.2. depende da questão do género. De facto, ela acaba também por ser verificável, já 

que mesmo os membros do sexo feminino que recorreram aos seus amigos ou conhecidos 

para arranjar um trabalho, acabaram na posição de Missing-Middle. Interessantemente, no 

entanto, é que as mulheres são aquelas que mais ponderam emigrar temporariamente, 

enquanto os homens pensam fazer isso indefinidamente.  

A escolaridade do individuo é considerada na H3.3. Esta hipótese tem em consideração duas 

coisas: primeiro, a influência dos amigos e da vizinhança naqueles que são claramente 

Missing-Middle simuladores frenéticos e que, portanto, reproduzem comportamentos 

adultos. Segundo, as amizades promovidas pela universidade, um campo caracterizado por 

relações abertas, que fornecem ao estudante ligações importantes para o mundo de trabalho.  
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Uma vez que ficou comprovado que estudantes universitários tendem a dar-se com pessoas 

do mesmo estrato social, é de esperar que as relações egocêntricas destes não assumam o 

caracter múltiplo de relações de contacto para um trabalho melhor.  

Além disso, há que considerar ainda os alunos que não habitam a cidade onde estudam, como 

é o caso, por exemplo, dos indivíduos selecionados para esta amostra, que habitam zonas 

caracterizadas como quase cidades.  

Para descobrir se esta teoria está certa, teremos de observar o padrão dos universitários que 

pediram ajuda a colegas e não amigos, para encontrar emprego, uma vez que poderemos 

assumir que estes contactos foram, na sua maioria, estabelecidos durante o tempo 

universitário.  

Todos os quatro indivíduos que recorreram às suas relações fracas para arranjar emprego, 

frequentaram ou ainda estão a frequentar, o ensino superior.  

Em contrapartida, cinco dos indivíduos que recorreram à família e amigos para arranjar 

emprego, apenas concluíram o ensino secundário, comprovando assim que o recurso às redes 

de bonding, é maior entre aqueles que têm uma rede sociocêntrica mais fortalecida.  

Portanto esta hipótese é também verificável.  

Finda a análise das hipóteses que compõem o objetivo 1, resta analisar a que corresponde ao 

objetivo 2: H4.Existem diferentes subgrupos dentro do grupo de NEET e Missing-Middle. 

De acordo com aquilo que foi demonstrado na bibliografia, estes diferentes grupos são 

influenciados pelo estrato social do indivíduo (H4.1.), o que é verificável já que os NEET e 

Missing-Middle da amostra são todos oriundos das classes escolhidas para esta dissertação. 

O género (H4.2.) também determina outro subgrupo. De facto, como foi referido 

anteriormente, todos os membros presentes nos Missing-Middle, são do género feminino. 

Mas esta hipótese também considera a existência da maternidade.  

Dos onze inquiridos que afirma possuir filhos, apenas um elemento do género feminino, 

entre os 25-29 anos afirmou que a sua atividade profissional foi interrompida por causa do 

nascimento do filho. Esta inquirida encontra-se agora na situação de part-time.  

Já no caso dos NEET ou dos quase NEET, a presença do género feminino é igualmente 

significativa. Apenas dois membros dentro deste grupo da amostra são do género masculino. 
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Os restantes são do género feminino. No entanto, as respostas sugerem alguma ambiguidade 

neste campo. Dos onze inquiridos que declaram ter filhos, sete são estudantes. Um encontra-

se na situação de part-time. Três são trabalhadores full-time. A faixa etária dos estudantes 

que são igualmente jovens pais, varia, sendo que um inquirido se encontra entre os 16-18 

anos e três estão entre os 18-20 anos. 

Podemos portanto assumir que a vida profissional destes jovens não foi afetada uma vez que 

têm o apoio familiar para continuar a estudar e ainda não ingressaram realmente no mercado 

de trabalho.  

A hipótese H4.3 é relativa à escolaridade do indivíduo, que também tem impacto na 

determinação se este se vai tornar NEET ou Missing-Middle. Sete elementos dos Missing-

Middle estão entre os 20-25 anos e três entre os 25-29 anos. No entanto, apenas cinco têm 

apenas o ensino secundário como qualificações. O inverso acontece no que diz respeito aos 

NEET. Sete dos doze elementos apenas alcançou o ensino secundário profissional. Os 

restantes têm o ensino superior. Eles estão também na sua maioria situados entre os 20-25 

anos, sendo que apenas três possuem entre os 25-29 anos. Esta hipótese é portanto 

verificável.  

Em conclusão, a parte prática deste trabalho comprova aquilo que foi descrito durante o 

enquadramento teórico, sendo que:  

 

 

H.1.1. A transição do modelo fordista para o modelo 

de acumulação flexível influenciou o estrato social 

do indivíduo.  

Ambígua 

H.1.2. A transição do modelo fordista para o modelo 

de acumulação flexível influenciou a integração 

feminina. 

Confirmada 

H.1.3. A transição do modelo fordista para o modelo 

de acumulação flexível influenciou a escolaridade 

do indivíduo. 

Confirmada 

H.1.4. A transição do modelo fordista para o modelo 

de acumulação flexível influenciou a integração de 

Refutada 

H1. A sociedade portuguesa é influenciada pela transição do modelo fordista para o modelo de acumulação 

flexível, o que contribuiu para o surgimento de NEET e Missing-Middle. 
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indivíduos com doenças físicas ou mentais, na 

sociedade. 

 

 

H.3.1. Os NEET e os Missing-Middle são 

influenciados pelo estrato social do individuo. 

Confirmada 

H.3.2. Os NEET e os Missing-Middle são 

influenciados pelo género do individuo.  

Confirmada 

H.3.1. Os NEET e os Missing-Middle são 

influenciados pela escolaridade do indivíduo. 

Confirmada 

 

H4. Os diferentes subgrupos dos NEET e Missing-

Middle dependem do estrato social. 

Confirmada 

H4. Os diferentes subgrupos dos NEET e Missing-

Middle dependem do género.  

Confirmada 

H4. Os diferentes subgrupos dos NEET e Missing-

Middle dependem da escolaridade.  

Confirmada 

Figura 12– Concretização das Hipóteses 

Fonte: Criação pelo Autor  

 

Poder-se-ia afirmar então, que a parte teórica deste trabalho é confirmada quase na 

totalidade, pela sua parte prática.  

H.2.1. O sistema secundário profissional perdeu as 

suas habilidades devido às mudanças no conceito de 

trabalho e devido à maior valorização de 

qualificações académicas, empurrando os jovens de 

baixos estratos sociais para o grupo dos NEET ou 

dos Missing-Middle.  

Confirmada 

H2.2. o ensino superior perdeu parte das suas 

qualificações dado ao excedente de jovens 

diplomados que acabam no grupo dos NEET ou 

Missing-Middle 

Confirmada 

H2.3 A educação já não é vista como fator de 

mudança social do individuo. 

Parcialmente confirmável 

H2. O sistema educativo português contribuiu para o surgimento de NEET e Missing-Middle 

H3. Os NEET e os Missing-Middle são influenciados por fatores sociais. 

H.4. Existem diferentes subgrupos dentro dos NEET e dos Missing-Middle  
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5. CONCLUSÃO  

Os NEET e os Missing-Middle são dois conceitos que surgem de forma quase indissociável 

na literatura, uma vez que registam vários pontos em que se interligam. No entanto, enquanto 

os primeiros correspondem a jovens inativos (fora do mercado de trabalho e do sistema de 

ensino) os segundos dizem respeito àqueles que sobrevivem através de trabalhos precários 

ou informais, sendo portanto ativos.  

Ambos os grupos, em Portugal, são afetados por fatores histórico culturais, que agravaram 

a situação profissional dos jovens, cujas redes de conhecimentos já não eram tão amplas. Por 

estes motivos, é mais frequente que sejam os jovens de baixas classes sociais a serem 

designados por estes dois estatutos, razão pela qual a pergunta de investigação é: “Qual a 

relação entre as condições socioeconómicas e a formação de NEET e Missing-Middle nas 

gerações mais novas?”. 

As condicionantes que contribuem para estes fenómenos, são abordadas ao longo do 

enquadramento teórico, assim como as consequências dos mesmos.  

Numa primeira parte, somos apresentados às mudanças histórico-culturais do país, cujo 

processo de modernização foi afetado por diversos fatores históricos, estando entre eles, o 

período da ditadura de Salazar. Com o fim desta, a educação (que compõem o segundo fator) 

ganha importância, e os diplomas começam a ser valorizados. 

A universalidade da educação teve como consequência um excedente de diplomas, uma vez 

que atualmente, todos têm acesso a algo que dantes estava restrito às classes mais altas. Este 

excedente gerou uma competição pelos melhores postos de trabalho, e de novo, as origens 

sociais voltam a ser importantes.  

Isto porque são as origens sociais que determinam se o jovem terá uma rede de 

conhecimentos mais ampla, ou mais restrita, o que tem um impacto significativo na sua vida 

profissional.  

Como os jovens de classes sociais menos favorecidas possuem redes de conhecimentos 

menos abrangentes, acabam com frequência na posição de NEET ou Missing-Middle. De 

facto, como foi demonstrado na parte dois deste trabalho, estes dois estatutos quase que 

transitam entre si, havendo subgrupos complementares entre eles.  

Os NEET problemáticos e os Missing-Middle simuladores frenéticos, por exemplo, habitam  
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bairros problemáticos e reproduzem comportamentos adultos em idade precoce, 

abandonando muitas vezes o ensino sem concluir a escolaridade obrigatória. Depois disso, 

transitam entre trabalhos precários ou simplesmente assumem ocupações ilícitas, sendo 

NEET apenas na teoria. No entanto, também há a possibilidade de alternância entre os dois 

estatutos, algo que foi demonstrado anteriormente.  

Os NEET pais e os Missing-Middle fatalistas, são uma consequência da lenta modernização 

do país, já que afetam com mais regularidade, os membros do género feminino. Isto porque 

continua a existir segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho português, além 

de que, a mentalidade paternalista do país, continua a ditar que sejam as mulheres a assumir 

as funções domésticas como parte do seu trabalho. Para isso, também contribui a 

maternidade.  

Como a diferença salarial entre géneros ainda não foi extinta, as mulheres perdem com 

frequência o seu poder de negociação aquando o nascimento do primeiro filho, o que as 

coloca com facilidade no estatuto de NEET pai com possibilidade de evolução para Missing-

Middle.  

Por fim existem os NEET transitórios e os Missing-Middle ambiciosos. Estes são na sua 

maioria oriundos da baixa classe média, que instrui os seus descendentes a estudar. No 

entanto, também eles são condicionados pelas suas redes de conhecimentos, acabando 

muitas vezes no estatuto de NEET transitório quando findos os seus estudos, ou transitando 

para Missing-Middle ambicioso. Ambicionam com mais e estudaram para isso, mas nem 

sempre conseguem as posições para as quais adquiriram qualificações.  

Em consequência, ficam visíveis as disparidades sociais que continuam a existir, aumenta o 

número de pessoas na situação de “Geração Sanduíche”, aumenta o envelhecimento 

demográfico, somam-se perdas financeiras para o país e por fim, surgem cada vez mais casos 

de depressão e ansiedade nos jovens.  

Embora a amostra deste trabalho seja relativamente pequena, ela é significativa, uma vez 

que confirma a maioria das hipóteses estabelecidas na introdução do mesmo. De facto, 

apenas uma hipótese foi completamente refutada, mas também ela vai ao encontro do que 

foi afirmado ao longo do enquadramento teórico.  

Isto revela uma falha que ainda existe no nivelamento entre as diferentes classes sociais, o  
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que, como foi demonstrado, tem um impacto significativo na vida dos jovens dos baixos 

escalões sociais, que não conseguem alcançar bons cargos profissionais.  

A conclusão a que se chega é que os NEET e os Missing-Middle estarão sempre presos à sua 

condição social inicial, a menos que sejam tomadas medidas para remediar esta situação. 
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ANEXO 2 

 

Inquérito Utilizado  

O inquérito seguinte foi elaborado tendo em conta as normas de RGPD no que diz respeito 

ao consentimento no tratamento de dados (n.º 11 do art.º 4 do RGPD). Será apenas utilizado 

para elaboração de uma dissertação no âmbito do Mestrado de Administração e Gestão 

Pública, Universidade de Aveiro, sendo que se garante a confidencialidade e anonimato dos 

participantes em todas as fases. Os dados relativos ao inquérito serão mantidos apenas até a 

apresentação do trabalho que suportam, sendo que o participante tem o direito de retirar o 

seu consentimento numa fase posterior, aceder ou retificar os mesmos.   

As questões visam a compreensão do contexto social, educacional e profissional dos jovens 

com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos. Pretende-se analisar, classificar e 

explicar o fenómeno de NEET e Missing-Middle, isto é, no primeiro caso, jovens que não 

trabalham nem estudam e no segundo, jovens que mantêm trabalhos precários ou informais, 

dois fenómenos identificados na sociedade portuguesa. 

O objetivo principal desta dissertação é portanto perceber de que forma as nossas origens 

sociais afetam não só o nosso percurso educacional, como o nosso percurso profissional.   

Pede-se então uma resposta clara e coerente a todos os itens seguintes. O preenchimento dos 

mesmos ocupará sensivelmente cerca de 10 minutos. 

 

O inquirido aceita que a informação recolhida neste inquérito seja utilizada para a 

investigação académica referenciada? 

Sim 

Não 

 

Género  

Feminino 

Masculino  

Outro 

Faixa Etária 

16-18 Anos  

18-20 Anos  
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20-25 Anos  

25-29 Anos  

 

Nacionalidade: ----------- 

 

Problemas físicos ou mentais são, muitas vezes, por engano, interpretados como motivo de 

exclusão do mercado de trabalho. Considera-se incluído nestes casos? 

Sim  

Não  

 

Qual o número de filhos no agregado familiar? 

Nenhum  

Um ou dois filhos  

Três ou mais filhos  

 

(Opcional) A sua atividade profissional foi interrompida depois do nascimento do seu filho? 

Sim  

Não  

 

O agregado familiar corresponde às pessoas que vivem em economia comum/partilham a 

casa com o inquirido. Quantos elementos fazem parte do seu agregado familiar? ----------- 

 

Qual é o rendimento mensal do seu agregado familiar? 

Menos de 500  

Entre 500 e 1000 euros  

Entre 1000 e 2000 euros  

Mais de 3000 euros 

 

Neste momento estou: 

Desempregado há menos de seis meses 

Desempregado há mais de seis meses 

Sou Estudante 
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Sou trabalhador estudante (part-time) 

Sou trabalhador estudante (full-time) 

Estou empregado em regime part-time 

Estou empregado em regime full-time 

 

No caso de já ter frequentado estágios do Centro de Emprego, considera-os úteis para a sua 

valorização profissional? 

Sim  

Não  

Não se aplica  

 

(Opcional) Se respondeu “não” na questão anterior, quais são as razões/motivos?------------ 

 

Com que idade obteve o primeiro emprego? Se ainda não entrou no mercado de trabalho, 

deixe a questão em branco -------------------------. 

 

Quantos empregos já teve? Se ainda não entrou no mercado de trabalho, deixe a questão em 

branco -----------------------------. 

 

Considera que a falta de trabalho teve influência na sua saúde? De que forma?---------------- 

 

Qual é o seu nível de escolaridade? 

Ensino Primário 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

 

O abandono escolar é considerado um problema relativamente à educação. Abandonou os 

estudos em alguma fase? Com que idade?---------------------------. 

Se respondeu que sim à questão anterior, por que motivo abandonou o ensino escolar?------ 

 

Retomou os estudos em alguma fase?------------------------------- 
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Se frequentou o ensino secundário, qual das alternativas corresponde ao seu percurso? 

Percurso profissional (cursos práticos) 

Percurso de humanidades, ciências, estudos socioeconómicos ou artes 

Não se aplica 

 

Considera que lhe foi útil a formação escolar/profissional? 

Sim  

Não  

Não se aplica 

 

(Opcional) Se respondeu “não” na questão anterior, quais os motivos?-------------------- 

 

Deu continuidade aos seus estudos no ensino superior? 

Sim  

Não  

 

(Opcional) Se respondeu “não” na questão anterior, selecione a alternativa (s) que melhor 

corresponde(m)  à sua situação: 

Não frequentei por motivos financeiros 

Não frequentei porque nenhum curso me agradou 

Não frequentei porque a universidade era muito longe de casa 

Não frequentei porque tenho familiares dos quais tenho de cuidar 

Não frequentei porque considero que a universidade não serve para nada 

 

(Opcional) Se respondeu “sim” à resposta anterior, atualmente: 

Estou num trabalho relacionado com o meu curso 

Estou num trabalho relacionado com o meu curso, em contexto de estágio 

Não estou num trabalho relacionado com o meu curso 

Estou desempregado 

Ainda estou a concluir os meus estudos 
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Como tomou conhecimento do seu último trabalho?------------------------------- 

 

Considera os seus colegas de trabalho seus amigos? 

Sim  

Não  

Nunca trabalhei  

 

Algum dos seus colegas de trabalho fazia parte do seu círculo de amigos, anterior? 

Sim  

Não  

Nunca trabalhei  

 

Consideraria a hipótese de ir trabalhar para um país estrangeiro? 

Sim, temporariamente 

Sim, indefinidamente 

Não 

 

A sua situação profissional alterou-se após a pandemia? 

Sim  

Não  

 

Em caso afirmativo, de que forma?---------------------- 
  

 

 


