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VERSÃO DIGITAL

A Fundação José Neves pretende contribuir para transformar Portugal numa sociedade do 
conhecimento através da educação alinhada com as necessidades do futuro. A aposta em educação e 
formação relevante é crucial para os indivíduos manterem perspetivas de empregabilidade, realização 
e bem-estar, para as empresas serem melhor geridas e mais produtivas e para um Portugal mais 
competitivo e desenvolvido.

É neste contexto que surge o “Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal”, 
um relatório que pretende dar conhecimento, de forma articulada, do ponto de situação da 
educação, do emprego e das competências em Portugal, abrindo à discussão pública as debilidades 
e oportunidades do sistema de desenvolvimento de competências e formas de as ultrapassar. O 
relatório irá atualizar anualmente vários indicadores-chave e monitorizar as principais dinâmicas 
nestas vertentes. Em cada ano aprofundará um tema que se destaque durante o ano anterior.
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Este primeiro Estado da Nação faz uma retrospetiva das principais dinâmicas na educação, 
emprego e competências durante a última década, identificando as principais tendências nas 
qualificações dos portugueses, do valor dessas qualificações no mercado de trabalho e as 
principais alterações no emprego em Portugal. O destaque anual vai, inevitavelmente, para o 
impacto da pandemia da Covid-19 no mercado de trabalho. Esta primeira edição conclui com um 
olhar para o futuro e a apresentação de um referencial de indicadores-chave e respetivas metas 
de desempenho aspiracional para um Portugal do conhecimento em 2040.

Uma diminuição de 33 pontos 
percentuais face ao valor em 
2019 (47,8%).

Uma diminuição de 20 pontos 
percentuais face ao valor em 
2019 (24,8%).

Um aumento de 19 pontos 
percentuais face ao valor em 
2019 (26,3%).

Um aumento de 23 pontos 
percentuais face ao valor de 
2019 (37,4%).

Um aumento de 15 pontos 
percentuais face a valor de 
2019 (10,5%).

Um aumento de 13 pontos 
percentuais face ao valor de 
2019 (77,5%).

Uma melhoria de 9 pontos 
face ao ranking de 2019 dos 
países da europa com maior 
peso do emprego em setores 
tecnológicos e intensivos em 
conhecimento.

em 2040, ambicionamos ...
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ESTADO DA NAÇÃO 2021

o estado da nação _

Os portugueses estão mais qualificados, mas há desajustamento 
entre a educação e o mercado de trabalho
Os portugueses estão mais qualificados, mas há desajustamento entre a educação e o mercado de trabalho. Uma parte 
substancial dos jovens com ensino superior não está empregada (19,4%) ou está a trabalhar em ocupações que não 
exigem este nível de ensino (15%), um indicador de que as competências que adquirem não encontram valorização 
adequada no mercado de trabalho. Para realizar as expectativas dos jovens e da sociedade em relação à educação, é 
necessário garantir o alinhamento entre a educação e o mercado de trabalho, em termos de áreas de estudo, 
competências desenvolvidas, duração e formato da oferta educativa.

Estudar compensa, aumenta a probabilidade de ter emprego e salários 
mais elevados, mas estas vantagens têm diminuído na última década
O salário médio real dos licenciados caiu cerca de 17% entre 2010 e 2018 e a probabilidade de os jovens estarem 
empregados é muito semelhante entre os diferentes níveis de ensino, principalmente entre os homens. Esta situação 
acarreta o risco de um incumprimento das expectativas no valor da educação e de um menor incentivo para prosseguirem a 
educação. É necessário que os jovens estejam informados sobre os benefícios da educação e a dinâmica do mercado de 
trabalho, para tomarem decisões baseadas em factos. Isto torna-se mais premente quando a maioria dos jovens 
diplomados ainda são os primeiros na família a terem níveis de educação mais avançados.

Portugal apresenta o maior gap inter-geracional da União Europeia 
nos níveis de qualificação da sua população ativa
Enquanto 3 em cada 4 jovens adultos têm pelo menos o ensino secundário completo (75,2%), nem metade dos adultos mais 
velhos concluiu esse nível de ensino (46,5%). Esse gap inter-geracional de quase 29 pontos compara com 7,9 pontos na 
média europeia e é o maior de todos os estados membros. Esta coexistência paradoxal de aumento de qualificações entre os 
jovens e uma população adulta com um grave défice de qualificações coloca desafios particulares ao sistema de ensino e 
mercado de trabalho em Portugal.

Apesar do grande défice de qualificações dos adultos, são poucos os 
adultos que participam na aprendizagem ao longo da vida e a maioria 
são os que têm um nível de educação de base mais avançado
Em 2019, foram apenas 10,5% os portugueses que participaram em educação e formação ao longo da vida, um valor que 
desceu ligeiramente na última década. Os que mais participam são os mais qualificados (21,2%), enquanto entre os adultos 
menos escolarizados apenas 4,2% participa em aprendizagem ao longo da vida. As competências dos adultos menos 
escolarizados podem tornar-se obsoletas à medida que o mercado de trabalho se torna mais complexo, tecnológico e 
baseado no conhecimento. É necessário identificar transições ocupacionais possíveis e promissoras e apostar na 
requalificação para manterem empregabilidade. A oferta formativa para adultos deve evoluir para atrair quem dela mais 
beneficiaria, fornecendo orientação e reduzindo custos de participação aos níveis financeiro e temporal.
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As mulheres são mais qualificadas do que os homens, mas a 
disparidade salarial continua a penalizá-las 
independentemente do nível de educação e área de estudo
As qualificações de ambos os géneros têm melhorado nos últimos anos, mas de uma forma diferenciada. Os 
homens estão em maioria entre os que abandonam a escola sem qualificações e os que escolhem vias 
profissionalizantes no ensino secundário. As mulheres têm maior propensão a prosseguir para o ensino 
superior do que os homens, incluindo ciclos de estudos longos como os mestrados e doutoramentos. No 
entanto, a disparidade salarial entre géneros é ubíqua e atingia os 28%, 38% e 32% entre os que têm o 
ensino secundário, licenciatura ou mestrado, respetivamente, sempre a favor dos homens.

Até 2019, o emprego tinha recuperado desde a crise financeira com 
alterações estruturais significativas
O emprego tornou-se mais envelhecido, qualificado e concentrado em setores de alta tecnologia e conhecimento, 
principalmente no setor dos serviços. Como consequência, existem competências que estão a ganhar preponderância no 
mercado de trabalho, com destaque para a ‘Programação e Design de tecnologia’, ‘Interpretação científica-matemática’ e 
‘Análise e Avaliação de sistemas’. Em constraste, as competências mais manuais e operacionais estão a perder terreno. Estas 
dinâmicas põem pressão numa força de trabalho menos qualificada e com maior necessidade (mas também dificuldade) de 
requalificação e reforçam a necessidade de qualificar jovens e requalificar adultos nas áreas certas e com maior procura do 
que oferta de profissionais.

A Covid-19 acelerou o potencial de desigualdade, sobretudo em termos 
de idades e qualificações
O emprego mais penalizado foi o dos jovens, dos menos qualificados e dos trabalhadores de alguns setores de atividade, 
como alojamento, restauração, agricultura e serviços administrativos. Durante a pandemia, a probabilidade de ficar 
desempregado aumentou em cerca de 70% para jovens, 50% para os trabalhadores menos escolarizados e duplicou para os 
trabalhadores do setor do alojamento e restauração. A pandemia veio relembrar e reforçar que mais educação protege o 
emprego e que os jovens são os mais vulneráveis em tempos de crise, por força da menor experiência profissional e de 
vínculos laborais menos estáveis.

A pandemia acelerou o trabalho em casa, que continua a ser uma 
possibilidade reservada a trabalhadores mais qualificados e experientes
62% dos trabalhadores estão em profissões com baixa probabilidade de serem exercidas em casa. Relativamente ao 
teletrabalho, que implica o recurso a tecnologias de informação e comunicação, esse número passa para 70%. A pandemia 
aumentou o teletrabalho mas de forma muito concentrada e abaixo do que seria expectável pelo potencial de teletrabalho. 
Não é evidente que se tenha iniciado um movimento de transição para um modelo de teletrabalho mais permanente e 
generalizado.

A evolução de Portugal na educação, emprego e competências tem sido 
positiva, mas ainda subsistem enormes desafios para que Portugal se 
transforme numa verdadeira sociedade do conhecimento
Há o risco de coexistir escassez de competências e uma parte significativa da população com competências obsoletas. A 
educação e formação são a chave para se ultrapassar estes desafios e transformar Portugal numa sociedade do 
conhecimento. É apresentado um referencial de indicadores-chave de uma sociedade do conhecimento, organizado em 3 
eixos: educação, emprego e alinhamento entre educação e emprego. Para que o país se aproxima dessa visão, são 
apresentadas metas de desempenho aspiracionais para 2040 que exigem uma aceleração do ritmo de progresso e ações 
concertadas que promovam a educação, o emprego e o alinhamento entre educação e mercado de trabalho.
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1_
As qualificações dos portugueses: 
um choque de gerações que ainda 
coloca o país na cauda da Europa _

Portugal é o país da 
União Europeia com o 
maior gap 
inter-geracional em 
termos de educação

A população portuguesa ainda apresenta um grave 
défice de qualificações relativamente aos países 
europeus, sobretudo devido à falta de qualificação dos 
adultos mais velhos. Por sua vez, os jovens estão cada 
vez mais qualificados. O aumento das qualificações 
tem-se verificado de forma mais marcada nas mulheres.

1.1_

A população portuguesa apresenta um grave défice de qualificações _
A realidade portuguesa ainda é caracterizada por elevados défices de qualificações, mas igualmente por um 
ritmo acelerado de crescimento dos níveis de ensino mais elevados entre os mais jovens. A coexistência 
destas duas tendências resulta num forte gap inter-geracional e coloca desafios particulares ao sistema de 
ensino e mercado de trabalho em Portugal.

1.2_

Poucos adultos participam em educação e formação _
O défice de qualificações dos adultos portugueses é crónico e pode ser mitigado pela aprendizagem ao longo 
da vida e pela participação da população adulta em programas de formação. No entanto, a participação da 
população adulta em educação e formação continua muito baixa. A participação é mais elevada para os 
adultos com o ensino superior, que assim beneficiam não só de um nível de educação mais elevado à partida 
como de maior atualização de competências ao longo da vida.

1.3_

A notável redução do abandono escolar está associada ao crescimento do 
ensino profissional _
O abandono escolar desceu de forma acentuada na última década, colocando Portugal abaixo da média 
europeia e da meta europeia estabelecida para 2020. Continuam, no entanto, a existir importantes diferenças 
de género e inter-regionais. O ensino profissional no nível secundário ganhou terreno e 50% dos alunos 
terminam este grau de ensino pela via profissionalizante.

1.4_

Cada vez mais jovens completam um grau do ensino superior, aproximando 
Portugal da média europeia neste indicador _
Na última década, os mestrados ganharam importância, representando 15% das qualificações da população 
jovem. A maioria dos diplomados do ensino superior são de famílias sem estas qualificações, traduzindo-se 
numa mobilidade educacional ascendente.

1.5_

Entre os jovens, as mulheres completam mais o ensino superior do que os 
homens _
O aumento das qualificações tem-se verificado entre homens e mulheres, mas de forma mais marcada para as 
mulheres, que cada vez mais escolhem completar o ensino superior. Há mais mestres e doutorados do sexo 
feminino do que do sexo masculino. Também há diferenças nas escolhas das áreas de estudo, sendo as mais 
escolhidas pelas mulheres ‘Saúde e proteção social’, ‘Educação’ e ‘Ciências Empresariais’.
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1.1 _ A população portuguesa 
apresenta um grave défice de 
qualificações

1_EDUCAÇÃO DOS PORTUGUESES

Cerca de metade dos adultos portugueses não 
concluiu o ensino secundário
Portugal apresenta uma população significativamente menos escolarizada do que a generalidade dos 
países europeus.

Em 2019, eram quase 50% os portugueses dos 25 aos 64 anos que não tinham o ensino 
secundário completo.

Portugal partilhava essa característica com outros países do Sul da Europa (Malta, Espanha e Itália) mas 
de forma mais extrema, tendo a pior prestação entre os países da União Europeia.

A percentagem de baixas qualificações na Grécia, por exemplo, era inferior a 25% - valor próximo da 
média da União Europeia - e chegava a ser inferior a 10% em países como a Finlândia, mas também 
como em países do leste europeu como a Letónia, República Checa, Polónia, Eslováquia e Estónia.

Pouco mais do que 25% dos adultos portugueses 
completou o ensino superior

Nas qualificações mais elevadas, Portugal aparece melhor posicionado. A evolução na 
última década foi muito positiva, na ordem dos 10 pontos percentuais, mas Portugal 
continua a ser um dos países com menor percentagem de adultos com ensino superior.

Em 2019, apenas cerca de 1 em cada 4 portugueses entre os 25 e os 64 anos tinha completado o ensino 
superior (26,3%). Mesmo que Portugal continue a ser um dos países com pior desempenho neste 
indicador, a diferença para os países do sul europeu é menos significativa do que no caso do ensino 
secundário.

PORTUGUESES (25-64 ANOS) SEM ENSINO 
SECUNDÁRIO COMPLETO; 2019

Portugal, tal como a Espanha ou a Irlanda, caracteriza-se por uma aceleração relativamente rápida dos 

níveis de ensino superior, reflexo da generalização de percursos de ensino mais avançados entre os mais 

jovens.

Ainda assim, os níveis deste nível de ensino na população ativa em Portugal são baixos quando 
comparados com países como a Irlanda, o Luxemburgo e a Finlândia, que contam com mais de 45% da 
população entre os 25 e os 64 anos com o ensino superior.

Adultos por nível 
de escolaridade e 
país, 2019
FONTES: Eurostat e FJN

NOTAS: Adultos dos 25 aos 64 anos com ensino básico. Valores para outros níveis de escolaridade disponíveis 
na versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico
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Mas houve melhorias significativas e os 
jovens estão cada vez mais qualificados

Apesar deste défice, Portugal assistiu a uma melhoria substancial dos índices de 
qualificações da população na última década.

Em 2011, 65,6% dos adultos (25-64 anos) tinham no máximo o ensino básico, valor que diminui para os 
44,6% em 2020. Esta queda foi acompanhada pelo aumento muito semelhante da população com o 
ensino secundário ou superior. O aumento de 2011 para 2020, foi de 17,3% para 27,2% no caso do 
ensino secundário, e de 17,1% para 28,2% em 2020.

O avanço foi mais pronunciado nas faixas etárias mais jovens (25-34 anos). Em 2011, cerca de 44% não 
tinha concluído o ensino secundário, valor que baixou para os 21% em 2020. Entre 2011 e 2020, a 
percentagem de jovens entre os 25 e os 34 anos que concluíram o ensino secundário ou pós-secundário 
e o ensino superior acelerou em 8,9 e 14,5 pontos percentuais, respetivamente.

É entre os jovens em idade ativa (25-34 anos) que o crescimento do nível de educação é 
mais visível, efeito do alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos ou 
conclusão do ensino secundário, implementado em 2009.

População 
RESIDENTE Por 
nível de 
escolaridade e 
faixa etária
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Faixa etária - adultos (25-64 anos). Valores para jovens adultos (25-34 anos) disponíveis na versão 
digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

.

.

Resultado: um forte gap inter-geracional
O resultado da massificação do ensino secundário e do ensino superior entre os mais jovens, aliado ao 
histórico défice de qualificações da sua população ativa, faz com que:

Portugal é o país com diferenças inter-geracionais mais fortes nos níveis de 
qualificações da sua população ativa.

Em Portugal, a percentagem dos jovens (25-34 anos) e dos adultos mais velhos (35-64 anos) com 
pelo menos o ensino secundário completo era, em 2019, de 75,2% e 46,5%, respetivamente - uma 
diferença de 28,7 pontos percentuais. Na média da União Europeia, as qualificações de ambos os 
grupos são mais elevadas e mais próximas entre si (84,5% para os jovens e 76,6% para os mais 
velhos), com um hiato de apenas 7,9 pontos percentuais.
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Esta grande diferença inter-geracional em Portugal poderá ser responsável por desafios à integração 
dos mais jovens no mercado de trabalho, relacionados por exemplo com os níveis de qualificação das 
chefias. 46% dos empregadores portugueses tem no máximo o 9º de escolaridade, o valor mais alto 
de todos os países europeus. Esta falta de qualificações dos empregadores tem implicações na 
resposta às constantes alterações do mundo do trabalho, como na adoção de novas tecnologias ou 
formas de organização do trabalho. Neste sentido, é natural que os fortes défices educativos que 
caracterizaram Portugal no passado continuem a ter efeitos no presente e no futuro.

População 
residente com 
pelo menos o 
ensino 
secundário 
completo por 
faixa etária e 
diferença entre 
as faixas etárias 
por país, 2019
FONTES: Eurostat e FJN

NOTAS: Faixas etárias - 35-64 anos e jovens adultos (25-34 anos). A diferença entre faixas etárias corresponde à diferença entre o valor dos jovens 
adultos e dos 35-64 anos. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

1.2 _ Poucos adultos participam em 
educação e formação

Aprendizagem ao longo da vida: uma realidade 
que teima em não aumentar
A participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida é urgente face às mudanças 
do mercado de trabalho e tecnológicas verificadas nas últimas décadas. Entre elas, a 
transformação digital e a generalização da automação dos processos provocaram 
alterações qualitativas no perfil da procura de competências. 

ADULTOS PORTUGUESES QUE PARTICIPARAM 
EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, 2020
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Um valor baixo, mas próximo da média europeia
Os dados internacionais mais recentes são de 2019. Nesse ano, foram 10,5% os adultos em Portugal 
que participaram em educação e formação nas semanas anteriores ao inquérito. Embora este valor 
seja essencialmente igual à média europeia, que se fixou em 10,8%, é particularmente preocupante 
para Portugal dado o grave défice de qualificações dos adultos. A fraca participação na aprendizagem 
ao longo da vida poderá resultar de uma falta de interesse da população adulta, de falta de orientação 
e de uma fraca oferta educativa orientada a este público, que procura formação mais especializada e 
tem restrições temporais, geográficas e financeiras.

Nem Portugal nem a Europa atingiram a meta que a União Europeia tinha estabelecido para 
este indicador em 2020: 15% de adultos entre os 25 e os 64 anos a participarem em 
educação ou formação.

Um padrão comum aos países europeus é o facto de a taxa de participação ser superior entre os 
adultos com mais escolaridade, ou seja, entre os diplomados do ensino superior. Em Portugal, entre 
os adultos com este nível de escolaridade, a taxa de participação na aprendizagem ao longo da vida 
foi de 21,2%, um valor superior à generalidade da população em 10,1 pontos percentuais.

Adultos que 
participaram em 
programas de 
educação ou 
formação por 
nível de 
escolaridade e 
sexo, 2019
FONTES: Eurostat e 
FJN

NOTAS: Adultos dos 25 aos 64 anos. Valores por sexo disponíveis na versão digital. A participação diz respeito às últimas 4 semanas antes do 
inquérito. Aprendizagem ao longo da vida: Todas as atividades de aprendizagem intencional ou não, desenvolvidas ao longo da vida, em contextos 
formais, não-formais ou informais, com o objetivo de adquirir, desenvolver ou melhorar conhecimentos, aptidões e competências, no quadro de uma 
perspetiva pessoal, cívica, social e/ou profissional. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico.

.

Adultos que 
participaram em 
programas de 
educação ou 
formação por sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Adultos dos 25 aos 64 anos. A participação diz respeito às últimas 4 semanas antes do inquérito. Aprendizagem ao longo da vida: Todas as atividades 
de aprendizagem intencional ou não, desenvolvidas ao longo da vida, em contextos formais, não-formais ou informais, com o objetivo de adquirir, desenvolver 
ou melhorar conhecimentos, aptidões e competências, no quadro de uma perspetiva pessoal, cívica, social e/ou profissional.

Em 2020, a percentagem de adultos portugueses que reportou ter participado em educação ou formação 
nas semanas anteriores ao inquérito reflete esta urgência. Foi de apenas 10% e diminuiu 1,5 pontos 
percentuais comparativamente a 2011. Não há diferenças muito significativas entre homens e mulheres: 
em 2020, a percentagem de homens e mulheres que participaram em educação e formação foi de 9,6% 
e 10,4%, respetivamente.
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1.3 _ A notável redução do abandono 
escolar está associada ao 
crescimento do ensino profissional

Cada vez menos jovens abandonam a escola
Em 2020, cerca de 8,9% dos jovens entre os 18 e os 24 anos não tinham completado o 
ensino secundário, não se encontravam a estudar nem participaram em qualquer tipo de 
formação. São jovens que abandonam a escola sem qualquer qualificação que os prepare 
para o mercado de trabalho.

A evolução deste indicador desde o início da década representa uma das evoluções mais relevantes 
verificadas na educação em Portugal. Em 2011, o mesmo indicador fixava-se nos 23%. Esta evolução é 
particularmente positiva e está associada às melhorias verificadas na conclusão do ensino secundário e 
da progressão para o ensino superior. Este desenvolvimento está, certamente, associado ao alargamento 
da escolaridade obrigatória até aos 18 anos de idade em 2009 e, igualmente, à organização do ensino 
secundário com a expansão do ensino profissional.

JOVENS ENTRE OS 18 E OS 24 ANOS EM 
ABANDONO ESCOLAR; 2020

Taxa de abandono 
escolar precoce 
por sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Abandono escolar precoce: População residente com idades entre 18 e 24 anos que não concluíram o ensino secundário e não estão a participar 
em nenhum tipo de educação (formal ou não formal). A taxa de abandono é o rácio entre esta população e o total da população da faixa etária 18-24 
anos.

Há assimetrias relevantes dentro do nosso país
Apesar desta descida, há realidades muito díspares entre géneros e regiões de Portugal. A taxa de 
abandono precoce diminuiu para homens e mulheres, mas continua a ser mais significativamente mais 
elevada entre os homens. E essa diferença entre géneros aumentou ao longo da última década. Em 
2020, a taxa de abandono precoce dos homens era cerca de 2,5 vezes superior à das mulheres (12,6% 
vs. 5,1%), o que compara com 1,6 vezes em 2011, mesmo significando na altura uma diferença de cerca 
de dez pontos percentuais (28,1% vs. 17,7%). Outra dimensão com diferenças significativas diz respeito 
à incidência do abandono escolar nas regiões do território nacional. Em 2019, foi nas regiões dos 
Açores, do Algarve e do Alentejo que se registaram as taxas de abandono acima da média nacional: 
28,3%, 19,9% e 12,7%, respetivamente. Na região Centro, por outro lado, apenas cerca de 8% dos 
jovens destas idades estavam nesta situação.

Portugal ultrapassa a meta estabelecida pela 
União Europeia
A União Europeia estabeleceu como meta para 2020 a taxa de abandono escolar precoce ficar abaixo dos 
10%. Portugal partiu numa posição bastante desfavorável, conseguiu recuar cerca de 14 pontos 
percentuais em apenas 9 anos, tendo mesmo ultrapassado a meta definida em 2020 (8,9%).

Os dados internacionais mais recentes são de 2019 e revelam que Portugal apresentou valores 
de abandono escolar precoce mais elevados do que a generalidade dos países europeus, 
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Jovens adultos 
por orientação do 
ensino secundário 
(geral ou 
vocacional) em 
Portugal e na 
União Europeia
FONTES: Eurostat e FJN

NOTAS: São considerados os jovens adultos dos 25 aos 34 anos, cujo nível de escolaridade máxima é o ensino secundário. Valores para a média da 
União Europeia (UE-27) disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

Uma evolução acompanhada pela expansão do 
ensino profissional

A redução da taxa de abandono escolar traduziu-se na generalização do ensino secundário, cuja 
conclusão aumentou consecutivamente entre 2011 e 2019. Neste último ano, 37,9% dos jovens entre 
os 25 e os 34 anos tinham como nível de educação mais elevado o ensino secundário. Este aumento 
foi acompanhado por um reforço do ensino profissional, particularmente notório a partir de 2005, 
quando a sua oferta foi generalizada às escolas públicas, e foi sendo reforçado nos anos seguintes com 
o objetivo de combater o insucesso e abandono escolar. Ao longo dos anos, o ensino profissional 
ganhou terreno aproximando-se dos níveis do ensino geral, ou seja, dos cursos científico-humanísticos 
vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior.

Se em 2014 o ensino profissional representava 38% da população com o ensino secundário, em 
2019 esse valor era já de 50%. No entanto, está ainda abaixo da média da União Europeia, onde 3 
em cada 4 indivíduos completou o ensino secundário pela via profissionalizante. Na Europa, esta 
via é particularmente relevante nos países com uma forte presença do ensino dual, onde há uma 
grande articulação entre o ensino vocacional e o tecido empresarial na definição das 
necessidades de competências e na própria formação dos alunos.

Taxa de abandono 
escolar precoce 
por país e sexo, 
2019
FONTES: Eurostat e FJN

NOTAS: Abandono escolar precoce: População residente com idades entre 18 e 24 anos que não concluíram o ensino secundário e não estão a 
participar em nenhum tipo de educação (formal ou não formal). A taxa de abandono é o rácio entre esta população e o total da população da 
faixa etária 18-24 anos. Valores por sexo disponíveis na versão digital.

Fica claro que a maior incidência de abandono precoce entre os homens é o principal impeditivo para 
uma performance ainda melhor neste indicador e justifica o atraso de Portugal face a um conjunto de 
países europeus. Portugal está mais próximo dos países com pior desempenho no caso dos homens, 
com exceção da Espanha, que possui valores muito mais elevados do que a generalidade dos países. 
Já no caso das mulheres, Portugal compara muito melhor, apresentando valores inferiores à média 
europeia e significativamente inferiores a países como a Alemanha, Itália e Espanha.

ainda que relativamente próximos da média da Europa a 27, que se fixou nos 10,2%. Portugal 
tinha valores muito próximos de países como a Alemanha, e significativamente inferiores 
relativamente a países como a Itália, Bulgária, Roménia e Espanha.
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1.4 _ A MASSIFICAÇÃO DO ENSINO 
SUPERIOR ENTRE OS MAIS JOVENS

Portugal converge para a média europeia na 
conclusão do ensino superior
Em 2020, perto de 42% dos jovens entre os 25 e os 34 anos tinha completado o ensino superior, o 
que representa um ganho de 14,5 pontos percentuais face a 2011.

O ritmo de aceleração na última década foi claramente superior em Portugal face à média europeia, 
permitindo que os índices de qualificação dos mais jovens tenham convergido rapidamente com os dos 
seus congéneres europeus. Ainda assim, em 2019, continuavam a existir diferenças importantes. 
Nesse ano, Portugal apresentava um valor de 37%, que comparava com 42%, 47% e 55% da Grécia, 
Espanha e Irlanda, respetivamente.

Por outro lado, a taxa de conclusão do ensino superior é maior para os jovens portugueses quando 
comparados com outros países caracterizados por uma forte presença do ensino vocacional bem 
articulado com as empresas. Um exemplo é a Alemanha, onde a transição para o mercado de trabalho 
é semelhante entre os que seguem esta via profissionalizante e os que optam pelo ensino superior.

Jovens adultos 
com ensino 
superior por país
FONTES: Eurostat e FJN

NOTAS: Jovens adultos dos 25 aos 34 anos. Valores para os restantes países pertencentes à UE-27 disponíveis na versão digital. 
Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

A crescente importância dos mestrados
A progressiva massificação do ensino superior entre os mais jovens não tem sido feita de forma 
homogénea entre os vários ciclos de ensino. A principal tendência de transformação do ensino 
superior na última década incidiu no contínuo aumento da importância relativa dos mestrados. 
Essa tendência foi claramente acelerada pela transformação das anteriores licenciaturas de 
cinco anos em licenciaturas mais curtas ou mestrados integrados no âmbito do denominado 
processo de Bolonha. Os seus efeitos começaram a fazer-se sentir no início da década de 2010.

A evolução da percentagem da população jovem (dos 25 aos 34 anos) por nível de 
escolaridade completa revela que os mestrados são os principais protagonistas da 
última década.

POPULAÇÃO DIPLOMADA (25-34) COM 
MESTRADO EM 2020 VS 2011
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Jovens adultos 
com ensino 
superior por 
nível de 
escolaridade dos 
pais e por país, 
2016-2018
FONTES: Inquérito 
Social Europeu (ERIC) 
e FJN

NOTAS: Jovens adultos dos 25 aos 34 anos. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

Maioria dos diplomados ainda são de “primeira 
geração”

A massificação do ensino superior tem conseguido atrair jovens de famílias sem histórico de 
ensino superior, traduzindo-se numa mobilidade educacional ascendente nas próprias famílias 
que se esperaria pudessem ser passes para o elevador social.

Os históricos atrasos educacionais da população portuguesa e o ritmo de 
expansão do ensino superior entre os mais jovens nos tempos mais recentes 
justificam que a maioria dos diplomados do ensino superior provenha de um 
contexto familiar em que nenhum dos pais tem ensino superior.

Nos dados mais recentes (2016 a 2018), este era o caso para 70% dos diplomados do ensino 
superior. Desde o início da década, tem-se verificado uma acentuada melhoria deste indicador, na 
sequência da expansão do ensino superior. Ainda assim, este valor coloca Portugal a par da 
Polónia e da Itália, no grupo de países europeus em que a percentagem de diplomados jovens 
provenientes de famílias sem níveis de escolaridade superior é maior.

O facto de continuar a haver uma elevada percentagem de estudantes de ‘primeira geração’ 
acarreta alguns desafios como a gestão das expectativas quanto à experiência educativa e a 
escolha de percursos formativos mais promissores.

Em 2011, cerca de 3,7% da população entre os 25 e os 34 anos de idade tinha atingido este nível 
de ensino. No ano de 2020 a percentagem foi de 15,3%. A esta subida corresponde uma relativa 
estabilidade da proporção desta população com formação ao nível da licenciatura, em torno dos 
25%. Como consequência, em 2020 os mestres correspondiam já a 36% dos diplomados do 
ensino superior destas idades, comparável com um valor de 13,6% em 2011.

A percentagem de doutorados neste segmento etário é ainda muito baixa, tal como as formações 
em cursos de mais curta-duração de natureza técnica, que apenas foram criados em 2014 e 
constituem ainda uma novidade.
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1.5 _ ENTRE OS JOVENS, AS MULHERES 
COMPLETAM MAIS O ENSINO SUPERIOR DO 
QUE OS HOMENS

As mulheres são mais qualificadas que os homens
Em 2020, cerca de 82% das mulheres entre os 25 e os 34 anos tinha pelo menos o ensino 
secundário completo. O valor correspondente para os homens era cerca de 6 pontos 
percentuais mais baixo (76%).

Este gap entre géneros diminuiu em quase 6 pontos quando comparado com 2011, graças a melhorias 
em ambos os géneros tanto na conclusão do ensino secundário como na conclusão do ensino superior. 
No entanto, fica claro que a generalização dos níveis de ensino mais elevados entre os mais jovens tem 
vindo a ser feita de forma marcadamente diferente entre homens e mulheres.

A massificação do ensino superior tem sido muito mais rápida entre as mulheres. Em 2020, quase 50% 
das mulheres entre os 25 e os 34 anos tinha completado um curso superior, sendo o valor para os 
homens cerca de 15 pontos percentuais mais baixo (34,6%). É muito menos comum que as mulheres 
interrompam os estudos depois da conclusão do ensino secundário – em 2020, apenas 33% tinham o 
ensino secundário como o grau mais elevado.

Jovens adultos 
por nível de 
escolaridade e 
sexo
Fontes: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Jovens adultos dos 25 aos 34 anos com ensino secundário. Valores para o ensino superior disponíveis na 
versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

82%
das mulheres tinham, em 
2020, pelo menos o ensino 
secundário completo _

O forte aumento do nível da escolaridade entre os homens tem acontecido muito mais por influência 
da generalização do ensino secundário. Em 2020, cerca de 41% dos homens mais jovens (entre os 
25 e os 34 anos) tinham este nível de educação completo, que compara com 33% das mulheres. A 
conclusão do ensino secundário pela via profissional é mais frequente entre os homens, uma 
diferença que se tem vindo a alargar nos anos mais recentes. Em 2019, 48% dos homens entre os 20 
e os 34 anos com o ensino secundário tinha concluído o ensino profissional, 6 pontos mais do que o 
verificado nas mulheres.

Jovens entre os 
20 e 34 anos por 
nível de 
escolaridade, 
incluindo 
orientação do 
ensino 
secundário, e 
sexo
FONTES: Eurostat e FJN

NOTAS: Valores por sexo disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico
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População com 
ensino superior 
por área de 
formação, sexo e 
faixa etária, 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Faixa etária - 25-34 anos. Valores para as faixas etárias 25-64 anos e 35-64 anos disponíveis na versão digital. 
Classificação das áreas de formação de acordo com a CITE-F 2013 no Anexo Metodológico

As diferentes escolhas de áreas de estudo no 
ensino superior entre os homens e as mulheres

A desproporção entre géneros na escolha de percursos de ensino não se faz de forma 
uniforme nas diferentes áreas de estudo. Em 2019, a maioria das mulheres privilegiou 
sobretudo as áreas da ‘Saúde e Proteção Social’ e ‘Educação’, mas também ‘Ciências 
Sociais, Informação e Jornalismo’, ‘Artes e Humanidades’, ‘Ciências Empresariais e Direito’. 
A área com maior número de diplomados, ‘Ciências Empresariais e Direito’, é igualmente um 
importante motor da feminização da mão-de-obra mais qualificada em Portugal, mesmo 
que a desproporção de género não seja tão elevada. Pelo contrário, as áreas da ‘Engenharia, 
Indústria Transformadora e Construção’, sendo também muito representativas no universo 
de diplomados do ensino superior, são ainda claramente dominadas por homens.

O sexo feminino é o mais representado entre os 
mestres e os doutorados

As mulheres também têm contribuído mais para o aumento significativo do número total de 
mestres nos últimos anos. A progressiva substituição da licenciatura pelo mestrado como 
nível desejado de qualificações é claramente mais forte entre as mulheres.

Já no início da década, os mestres eram mais mulheres que homens, mas essa 
vantagem alargou-se e as mulheres entre os 25 e os 34 anos representavam, 
em 2020, 60% dos mestres em Portugal na mesma faixa etária.

Já ao nível dos doutoramentos, e mesmo que as mulheres sejam também a maioria, o 
crescimento recente tem sido impulsionado sobretudo por homens.
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2_
A educação compensa mas nem 
sempre garante emprego e de 
qualidade _

Ultrapassada a fase 
de transição 
educação-trabalho, 
mais educação está 
associada a maior 
empregabilidade e a 
menor propensão ao 
desemprego.

2020 veio relembrar que mais educação protege a 
situação dos jovens no mercado de trabalho em 
situações de crise económica, tendo a queda no 
emprego sido menor para os mais qualificados. Apesar 
do ganho de empregabilidade, uma parte substancial 
dos diplomados do ensino superior, principalmente os 
mais jovens, trabalham em ocupações que não exigem 
este nível de ensino, o que se traduz numa perda 
económica e social.

2.4_

Mais educação é sinónimo de melhores salários _
Mesmo que os salários ainda estejam abaixo dos níveis de 2010, a educação compensa sempre em termos 
salariais. Níveis de educação mais elevados estão associados, em média, a salários superiores. Para quem 
tem o ensino superior, há retornos muito diferentes entre as várias áreas de estudo, atingindo diferenças de 
50%. A disparidade salarial entre géneros é ubíqua: os homens ganham sempre mais do que as mulheres 
com o mesmo nível de educação.

2.3_

Muitos diplomados têm um emprego desadequado ao seu nível de educação _
Uma parte substancial dos diplomados do ensino superior trabalham em ocupações que não exigem esse 
nível de ensino, o que poderá refletir problemas de articulação entre as formações e a procura de 
competências por parte do tecido produtivo e que se traduz numa perda económica e social. Esta 
realidade é mais evidente entre as mulheres e, sobretudo, os mais jovens. Também há diferenças entre 
áreas de estudo.

2.2_

Educação garante maior empregabilidade? Outro choque de gerações _
As vantagens associadas à maior escolaridade verificam-se apenas entre as mulheres e tornaram-se menos 
evidentes para os homens. No entanto, a crise de 2020 veio relembrar que mais educação protege a posição 
dos jovens no mercado de trabalho em situações de crise económica.

2.1_

Os diplomados do ensino superior têm uma transição mais fácil para o 
mercado de trabalho _
A transição da escola para o mercado de trabalho é mais bem-sucedida para quem termina o ensino 
superior. A probabilidade de estar empregado e de evitar situações de desemprego nos 3 anos seguintes a 
concluir um nível de ensino é superior para os diplomados do ensino superior, sobretudo para as mulheres. 
O desemprego é menor para quem tem o ensino superior, mas há diferenças significativas entre áreas de 
estudo desse nível de ensino.
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2.1 _ Os diplomados do ensino superior 
têm uma transição mais fácil para o 
mercado de trabalho

A taxa de emprego de quem termina os estudos 
superiores é sempre maior
O momento de transição para o mercado de trabalho após a conclusão dos estudos é relevante porque 
influencia a carreira profissional futura.

A taxa de emprego entre os jovens dos 20 aos 34 anos que terminam um grau de ensino 
revela uma vantagem clara para quem completa o ensino superior. Em 2019, 80,6% dos 
que terminaram o ensino superior nos últimos 3 anos estavam empregados, o que 
compara com 73,5% de quem terminou o ensino secundário no mesmo período.

No entanto, parece haver diferenças entre quem termina o ensino secundário pela via geral, ou seja em 
cursos científico-humanísticos orientados para o prosseguimento de estudos de nível superior, ou pela 
via vocacional, ou seja, em cursos profissionais que desenvolvem competências necessárias ao 
exercício de uma profissão. A via profissional permite uma melhor inserção no mercado de trabalho. 
Em 2019, a taxa de emprego de quem termina o ensino secundário pela via geral e pela via vocacional 
era de 71,2% e 74,5%, respetivamente. No entanto, esta vantagem do ensino vocacional face ao geral, 
é recente. Em 2014, quando se começou a medir esta desagregação do ensino secundário, a vantagem 
era do ensino geral, como uma diferença de 8 pontos percentuais. Esta evolução sugere que tem 
havido maior aceitação da via profissionalizante do ensino secundário por parte dos empregadores.

A evolução destes indicadores desde 2011 manifesta as flutuações inerentes aos movimentos de 
depressão e recuperação económica, na sequência do impacto da anterior crise financeira na economia 
portuguesa. A comparação entre níveis de escolaridade revela que a vantagem de quem termina o 
ensino superior é consistente ao longo de todo o período, com um reforço dessa vantagem para os mais 
qualificados, sobretudo desde 2017.

Taxa de emprego 
dos 
recém-formados 
dos 20-34 anos por 
nível de 
escolaridade e 
sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: É considerada a população entre os 20 e os 34 anos que terminou o ensino secundário ou superior nos 3 anos anteriores ao ano de referência do inquérito 
e e que não participa em educação ou formação nesse ano. Valores por sexo disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

A vantagem do ensino superior face ao secundário 
na transição para o mercado de trabalho é 
superior nas mulheres
Apesar de, em 2019, a taxa de emprego dos recém-formados do ensino superior ser idêntica para 
homens e mulheres (81,1% nos homens e 80,4% nas mulheres), a vantagem face ao ensino 
secundário tornou-se muito superior para as mulheres a partir de 2016. Em 2019, a taxa de emprego 
das mulheres que terminaram o ensino superior nos últimos 3 anos era cerca de 18% superior 
quando comparada com o mesmo indicador para as que terminaram o ensino secundário. A 
diferença no caso dos homens não chegava aos 5%.
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O risco de desemprego é menor para quem 
termina o ensino superior
A análise da taxa de desemprego remete mais diretamente para situações involuntárias de afastamento 
do mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre os recém-formados teve um forte aumento no 
início da década, no período de crise. Em 2012, os números do desemprego jovem rondavam os 30%, 
mesmo para os diplomados do ensino superior, tendo baixado consideravelmente no pós-crise para os 
diplomados do ensino superior, sobretudo entre as mulheres.

Em 2019, a taxa de desemprego dos recém-formados estava a níveis mais baixos e continuava a ser 
mais baixa para os diplomados do ensino superior (13,5%). Para o sexo feminino, em 2019 terminar o 
ensino superior implicava um risco de desemprego nos anos seguintes à graduação cerca de 8 pontos 
percentuais menor face a quem terminava o ensino secundário. Para os homens, existia em 2019 pouca 
diferença na taxa de desemprego entre os recém-formados nos dois níveis de escolaridade, com valores 
próximos dos 13,1% para formados do ensino secundário e 12,4% para diplomados do ensino superior.

TAXA DE DESEMPREGO DOS RECÉM-FORMADOS 
DO ENSINO SUPERIOR, 2019

Taxa de 
desemprego dos 
recém-formados 
dos 20-34 anos 
por nível de 
escolaridade e 
sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: É considerada a população entre os 20 e os 34 anos que terminou o ensino secundário ou superior nos 3 anos anteriores ao ano de referência do inquérito e 
que não participa em educação ou formação nesse ano. Valores por sexo disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

O risco de desemprego difere entre áreas de estudo
O ensino superior continua a conferir uma proteção maior contra situações de desemprego quando 
comparado ao ensino secundário. Uma vantagem que esconde, no entanto, diferenças significativas 
entre áreas de estudo.

Analisando os recém-diplomados do ensino superior inscritos como desempregados no 
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), é evidente o decréscimo da 
propensão ao desemprego nos últimos anos. Em apenas 5 anos, a propensão ao 
desemprego passou dos 9,5% em 2014 para 3,6% em 2019. Esta melhoria foi 
transversal a todas as áreas de formação, mas ainda persistem diferenças significativas, 
com algumas áreas a apresentarem o dobro do risco de desemprego face às restantes.

Em 2014 e em 2019 foram os cursos das áreas CTEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), 
‘Saúde e proteção social’ e ‘Educação’ que apresentaram propensão ao desemprego abaixo da média. 
Em 2019, o desemprego foi menor entre os diplomados da área de ‘Ciências naturais, matemática e 
estatística’ (cerca de 2%). Em contraste, o risco de desemprego é superior à média para quem se forma 
nas áreas de ‘Serviços’, ‘Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias’, e principalmente nas 
áreas de ‘Ciências empresariais, administração e direito’, ‘Artes e humanidades’ e ‘Ciências sociais, 
jornalismo e informação’.

Propensão ao 
desemprego de 
recém-formados do 
ensino superior 
por área de 
formação
FONTES: Infocursos 
(DGEEC) e FJN

NOTAS: Propensão ao Desemprego: Rácio entre os recém-diplomados registados como desempregados no IEFP em cada ano e todos os alunos que se diplomaram em 
cursos de cada área de formação nos quatro anos letivos anteriores. Consideram-se apenas os cursos de Licenciatura e Mestrado Integrado com pelo menos 30 
alunos diplomados no período de referência. Valores para as restantes áreas de formação disponíveis na versão digital. Classificação das áreas de formação 
de acordo com a CITE-F 2013 no Anexo Metodológico
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2.2 _ EDUCAÇÃO GARANTE MAIOR 
EMPREGABILIDADE? OUTRO CHOQUE DE 
GERAÇÕES

Quanto maior o nível de educação, maior a 
probabilidade de estar empregado

Esta vantagem verifica-se anualmente e tem permanecido relativamente constante 
ao longo do tempo.

Em 2019, por exemplo, a taxa de emprego dos diplomados (25-64 anos) do ensino superior foi de 88,6%, 
um valor superior aos que tinham o ensino secundário (84,8%). Para o grupo dos menos escolarizados, o 
valor não passava os 70,3%. O hiato de empregabilidade é, portanto, mais pronunciado entre os que 
apenas terminam o ensino básico e os mais escolarizados.

As mulheres apresentam sempre taxas de emprego menores quando comparadas com a dos homens 
com a mesma educação, mas os ganhos em termos de emprego associados a maiores níveis de educação 
são mais evidentes para o sexo feminino. Em 2019, a vantagem das mulheres em concluir o ensino 
secundário face ao ensino básico era superior à dos homens, em cerca de 10 pontos percentuais (20 
pontos para mulheres e 9,6 para homens). Já o hiato da vantagem do ensino superior face ao secundário 
não chegava a 2,5 pontos (5,1 para mulheres e 2,8 para homens).

Taxa de emprego 
dos adultos por 
nível de 
escolaridade e 
sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Adultos dos 25 aos 64 anos. Valores por sexo disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

...e menor a probabilidade de estar desempregado
Importa também analisar a taxa de desemprego que remete diretamente para situações involuntárias de 
afastamento do mercado de trabalho. Também neste caso, há vantagens associadas a níveis de educação 
mais elevados quando considerada a população dos 25 até aos 64 anos. No entanto, estas diferenças 
têm vindo a esbater-se nos últimos anos, no seguimento da queda generalizada do desemprego depois 
do pico verificado em 2013.

Nos anos mais recentes, o ensino superior continua a oferecer uma maior proteção a situações de 
desemprego comparativamente aos níveis de ensino menos qualificados. Em 2019, a taxa de 
desemprego para quem completou o ensino básico, secundário e superior foi 6,4%, 5,8% e 4,8%, 
respetivamente. Estas diferenças devem-se sobretudo às mulheres, já que as taxas de desemprego dos 
homens com diferentes níveis de ensino têm vindo a aproximar-se.

As vantagens da maior escolaridade são menos 
evidentes entre os mais jovens, sobretudo nos homens
Para a população entre os 25 e os 34 anos, ter o ensino secundário ou superior não se traduz em grandes 
diferenças na probabilidade de estar empregado. Em 2019, na dianteira continua a estar quem completa 
o ensino superior, mas a diferença face a quem termina o ensino secundário não chegava a 1 ponto 
percentual. 
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Mais educação protege os jovens em tempos de crise
O último ano veio relembrar que mais educação parece fornecer maior proteção aos 
jovens em situações de crise económica, uma tendência que se verificou também 
em crises anteriores, mesmo que de diferentes naturezas.

As taxas de emprego dos jovens desceram significativamente em 2020 para todos os níveis de 
educação, mas o impacto parece ter sido mais sentido nos níveis mais baixos de educação. Mais uma 
vez, é sobretudo no caso das mulheres que os maiores níveis de escolaridade têm o efeito mais 
vincado. O emprego entre as diplomadas manteve-se praticamente inalterado, enquanto nos níveis 
mais baixos houve uma clara descida. No caso dos homens, as quebras das taxas de emprego são 
mais homogéneas entre os diferentes níveis de escolaridade.

O crescimento das taxas de desemprego entre os mais jovens foi significativamente menor para os 
diplomados do ensino superior, muito à custa do sexo feminino. Para os homens, mesmo entre os 
diplomados, o desemprego cresceu 2,7 pontos face a 2019, resultando numa taxa de desemprego em 
linha ou até superior a níveis de escolaridade mais baixos.

Estas tendências são influenciadas principalmente pelo emprego das mulheres 
jovens, que evidenciam uma maior vantagem relativa em obter níveis de educação 
mais elevados.

Nos homens, tem-se verificado uma convergência das taxas de emprego dos diferentes níveis de 
educação. Em 2019, independentemente do nível de educação, cerca de 85% dos homens entre os 25 e 
os 34 anos estavam empregados, com uma vantagem muito ligeira para os que completam o ensino 
secundário. Já para as mulheres, compensa estudar mais pois a taxa de emprego é superior em 14 
pontos quando comparados os ensino secundário e básico e de 1,5 pontos quando comparados os 
ensinos superior e secundário.

Entre os menos escolarizados que não terminam o ensino secundário, menos de 80% está empregado. 
A recuperação económica na última década favoreceu o emprego de todos os níveis de educação, mas 
de forma mais consistente os grupos mais escolarizados, incluindo o ensino secundário.

Taxa de emprego 
dos jovens 
adultos por nível 
de escolaridade e 
sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Jovens adultos dos 25 aos 34 anos. Valores por sexo disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis 
de ensino no Anexo Metodológico

É também entre os jovens dos 25 aos 34 anos que a educação parece conferir uma 
menor proteção ao desemprego.

Em 2019, a taxa de desemprego deste grupo etário com escolaridade secundária é inferior comparada 
com a de quem completou o ensino superior, muito por força dos homens. No caso do sexo masculino, 
até quem não passou do ensino básico tem taxas de desemprego menores do que quem completou o 
ensino superior, com a diferença a atingir 1 ponto. Para o sexo feminino, concluir pelo menos o ensino 
secundário tem resultado em taxas de desemprego substancialmente mais baixas. Assim, as vantagens 
associadas à obtenção de mais educação tornaram-se menos evidentes entre os homens.

Taxa de 
desemprego dos 
jovens adultos 
por nível de 
escolaridade e 
sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Jovens adultos dos 25 aos 34 anos. Valores por sexo disponíveis na versão digital. Classificação dos níveis 
de ensino no Anexo Metodológico
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2.3 _ Muitos diplomados têm um 
emprego desadequado ao seu nível de 
educação

Muitos diplomados do ensino superior trabalham 
em ocupações pouco qualificadas
As profissões que, à partida, exigem qualificações superiores são as de maior nível de complexidade, 
como os grupos profissionais ‘Diretores, dirigentes e gestores executivo’, ‘Especialistas das atividades 
intelectuais e científicas’ e ‘Técnicos e profissões de nível intermédio’.

Apesar da maior empregabilidade associada ao ensino superior, uma parte significativa dos 
diplomados deste nível de ensino não trabalham nestas ocupações, mas sim em ocupações que 
requerem um nível de educação inferior ao adquirido. A este fenómeno está normalmente 
associada uma perda económica, decorrente da subutilização de competências adquiridas, mas 
também ao nível social e psicológico resultante de menor motivação e satisfação com o trabalho, e 
respetiva perda de produtividade.

Em Portugal, cerca de 15% dos diplomados do ensino superior com idade entre os 
25 e 64 anos que se encontram empregados, trabalham em profissões que não 
exigem este nível de formação.

Este valor tem vindo a aumentar ligeiramente ao longo da década e é consistentemente mais baixo 
entre os homens, que têm empregos mais ajustados ao seu nível de educação.

Isto afeta sobretudo os mais jovens
Quanto mais jovem é o trabalhador com ensino superior, maior é a probabilidade de 
estar a trabalhar numa ocupação de baixa complexidade que não exige esse nível de 
formação.

Em 2019, esse valor chegava aos 21,5% para os diplomados do ensino superior entre os 25 e os 34 
anos. Este fenómeno é, em parte, temporário e mais frequente nos primeiros anos após a conclusão 
do curso. Mas pode ser um problema se os trabalhadores permanecerem nessas ocupações por 
períodos mais longos, diminuindo as hipóteses de transitarem para uma ocupação ajustada ao seu 
nível de escolaridade.

População 
empregada com 
ensino superior a 
trabalhar em 
ocupações que não 
exigem esse nível 
de ensino por 
faixa etária e 
sexo
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Faixas etárias - 25-34 anos, 35-44 anos, 45-54 anos, 55-64 anos e 25-64 anos. Os grupos profissionais de elevada complexidade que 
pressupõem o ensino superior são: ‘Diretores, dirigentes e gestores executivo’, ‘Especialistas das atividades intelectuais e científicas’ e 
‘Técnicos e profissões de nível intermédio’. As restantes ocupações são: ‘Pessoal administrativo’, ‘Trabalhadores dos serviços pessoais, de 
proteção e segurança e vendedores’, ‘Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta’, ‘Trabalhadores 
qualificados da indústria, construção e artífices’, ‘Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem’, ‘Trabalhadores não 
qualificados’ e ‘Profissões das Forças Armadas’. Valores por sexo disponíveis na versão digital.
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Algumas áreas de estudo garantem um emprego 
mais adequado
A percentagem de diplomados do ensino superior a trabalhar em ocupações que não exigem este nível de 
qualificação difere entre as diferentes áreas de estudo e género. Para os trabalhadores mais jovens, as 
áreas dos ‘Serviços’, ‘Ciências sociais, informação e jornalismo’, ‘Educação’ e ‘Ciências empresariais e 
direito’ apresentam uma proporção de trabalhadores diplomados em ocupações de baixa complexidade 
superior a 25%, enquanto na ‘Saúde e proteção social’, nas ‘Engenharias e técnicas afins’ e nas 
‘Tecnologias de informação e comunicação’ essa proporção é menor do que os 15%.

A análise por género apresenta diferenças menores, sendo os maiores desajustamentos verificados nas 
áreas dos 'Serviços’ e das ‘Tecnologias de informação e comunicação’, em desfavor das mulheres.

População 
empregada com 
ensino superior a 
trabalhar em 
ocupações que não 
exigem esse nível 
de ensino por 
área de formação 
e faixa etária, 
2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Faixa etária - 25-34 anos. Valores para as faixas etárias 35-64 anos e 25-64 anos disponíveis na versão digital. Os grupos profissionais de 
elevada complexidade que pressupõem o ensino superior são: ‘Diretores, dirigentes e gestores executivo’, ‘Especialistas das atividades intelectuais 
e científicas’ e ‘Técnicos e profissões de nível intermédio’. As restantes ocupações são: ‘Pessoal administrativo’, ‘Trabalhadores dos serviços 
pessoais, de proteção e segurança e vendedores’, ‘Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta’, ‘Trabalhadores 
qualificados da indústria, construção e artífices’, ‘Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem’, ‘Trabalhadores não 
qualificados’ e ‘Profissões das Forças Armadas’. Classificação das áreas de formação de acordo com a CITE-F no Anexo Metodológico

.

2.4 _ MAIS EDUCAÇÃO É SINÓNIMO DE 
MELHORES SALÁRIOS

Quem estuda mais, ganha melhor
Nos primeiros anos da segunda década do século XXI, por força da crise financeira internacional de 2009, 
todos os grupos de trabalhadores viram os seus salários reais reduzirem. Ainda assim, mais escolaridade 
está sempre associada a um salário superior. Isto revela que a educação, em termos salariais, compensa.

Para o conjunto das pessoas ao serviço em empresas, o maior ganho no salário bruto real médio 
verifica-se entre o ensino secundário e a licenciatura – são mais 750€ que correspondem a um ganho de 
72%. Já o salário médio associado ao nível de mestrado é semelhante ao de licenciatura, o que se deve 
ao facto de os mestres serem sobretudo de uma faixa etária mais jovem que tende a ganhar menos que os 
trabalhadores mais experientes.

Em geral, a compensação salarial associada a maior escolaridade é menor para os 
trabalhadores mais jovens, o que em parte se deve à sua menor experiência. Por exemplo, a 
vantagem de ter uma licenciatura face ao ensino secundário para os trabalhadores entre 25 
e 34 anos é de 42%, que compara com os 72% do total dos trabalhadores.

No entanto, os jovens têm ganhos salariais superiores à generalidade da população nos cursos de 
pós-secundário e nos mestrados. Em 2018, havia um ganho salarial de 10,5% em concluir um curso 
pós-secundário não superior. No mesmo ano, os mestrados tinham um ganho salarial de 19,6% face às 
licenciaturas. Os mesmos valores para as pessoas ao serviço em empresas, independentemente da faixa 
etária, era de 6,6% e -0,1%.

750
ganho salarial médio 
bruto entre uma pessoa 
com ensino superior e 
secundário

+ €
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Os ganhos salariais associados a mais educação têm 
diminuído ao longo dos anos, mas hoje compensa 
mais tirar um curso pós-secundário e um mestrado

Os trabalhadores mais jovens (25-34 anos) viram os seus salários diminuir entre 2010 e 
2018 independentemente do seu nível de escolaridade.

Esta queda foi menor para os que não passaram do ensino básico, provavelmente justificada pelo 
aumento significativo do salário mínimo. De seguida, quem perdeu menos em termos salariais foram os 
cursos do pós-secundário não superior, com um decréscimo de 7%. Aliás, em 2018 compensava 
ligeiramente mais tirar um curso pós-secundário face ao ensino secundário do que em 2010.

Quem perdeu mais foram os jovens licenciados que, em 2018, tinham um salário real médio 17% inferior 
ao registado em 2010. Em comparação, a inversão da tendência decrescente dos salários ocorreu mais 
cedo para os mestres resultando numa queda menor entre 2010 e 2018, -10%. Estas dinâmicas justificam 
o aumento da diferença salarial que separa os mestres dos trabalhadores com licenciatura: em 2018, ser 
mestre equivalia a um ganho salarial de 19,6% face aos licenciados, que compara com 10,6% em 2010.

QUEDA SALARIAL DOS JOVENS LICENCIADOS

Salário médio 
real por nível de 
escolaridade e 
faixa etária
FONTES: Quadros de 
Pessoal (GEP/MTSSS) e 
FJN

NOTAS: Faixas etárias: jovens adultos (25-34 anos). Valores para todas as idades incluídas na base de dados original disponíveis na versão digital. 
Salário médio bruto mensal (equivalente a tempo completo) a preços constantes de 2018. Inclui remuneração base e prestações regulares. São 
considerados os salários das pessoas ao serviço em empresas do setor privado e do setor empresarial do estado. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

A disparidade salarial entre géneros é 
transversal a todos os níveis de ensino

Independentemente do nível de ensino, o salário dos homens é mais elevado quando 
comparado com o das mulheres.

Esta disparidade salarial tem vindo a diminuir ao longo da última década para o ensino secundário e 
licenciaturas, mas mantém-se em 2018 no mesmo nível de 2010. A disparidade de género chegava, em 
2018, a 28%, 38% e 32% para quem detinha o ensino secundário, licenciatura ou mestrado, 
respetivamente.

Mas será que as vantagens salariais associadas a níveis de escolaridade mais elevados são diferentes 
para homens e mulheres? Quando observadas as pessoas ao serviços em empresas como um todo, as 
licenciaturas compensam em termos salariais face ao ensino secundário para ambos os géneros, mas em 
particular para os trabalhadores do sexo masculino. É nos diferentes ciclos do ensino superior que há 
diferenças.

Enquanto o salário médio dos homens licenciados tem sido mais elevado que o dos homens 
mestres, para as mulheres assiste-se a uma convergência de salários entre os dois graus de 
ensino.

Estas tendências escondem certamente diferenças entre grupos etários, quer em termos de experiência 
no mercado de trabalho, quer em termos do tipo e da duração das licenciaturas e mestrados 
frequentados. O ampliar das diferenças salariais entre mestres e licenciados entre os trabalhadores 
mais jovens (25-34 anos) é observado tanto para homens como para mulheres, mas os homens não só 
têm salários mais elevados que as mulheres, como também viram essa diferença salarial entre níveis de 
educação superior alargar-se mais.

DISPARIDADE SALARIAL ENTRE GÉNEROS: 
SALÁRIO DOS HOMENS MAIS ELEVADO EM 21% 
DO QUE O DAS MULHERES; 2018
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Salário médio 
real dos 
trabalhadores com 
ensino superior 
por área de 
formação e faixa 
etária
FONTES: Quadros de 
Pessoal (GEP/MTSSS) e 
FJN

NOTAS: Faixa etária - 25-64 anos. Salário médio bruto mensal (equivalente a tempo completo) a preços constantes de 2018. Inclui remuneração base e prestações 
regulares. São considerados os salários das pessoas ao serviço em empresas do setor privado e do setor empresarial do estado que tenham completado o ensino 
superior. As áreas de formação nos dados originais seguem a CITE 2011 e foram mapeadas para a classficação mais recente CITE-F 2013. Valores para a faixa etária 
25-34 anos e para as restantes áreas de formação disponíveis na versão digital. Mapeamento das áreas de formação no Anexo Metodológico

O retorno salarial da educação superior difere 
entre áreas de estudo

Os benefícios salariais do ensino superior face ao ensino secundário são transversais a todas as áreas de 
estudo do ensino superior, mas com diferentes magnitudes. De facto, o salário médio das pessoas ao 
serviço em empresas que se formaram nas diversas áreas de estudo são muito díspares e não têm evoluído 
uniformemente nos últimos anos. Os valores dos salários não abrangem os trabalhadores da administração 
pública, onde alguns setores assumem especial preponderância (saúde e educação).

Os trabalhadores em empresas com formação nas áreas de ‘Tecnologias de informação e 
comunicação’, ‘Ciências empresariais e direito’ e ‘Engenharia, indústrias transformadoras e 
construção’ têm os salários mais elevados, uma realidade comum ao início da década. Já as 
áreas que pagam pior são ‘Educação’, ‘Artes e Humanidades’ e ‘Agricultura, silvicultura, 
pescas e ciências veterinárias’. A remuneração da área que paga melhor (Tecnologias) é mais 
do que 50% superior à que paga pior (Educação).

O decréscimo do salário real desde 2010 verifica-se em todas as áreas, com uma inversão de tendência a 
acontecer apenas nos anos mais recentes. O crescimento observado recentemente é mais acentuado nas 
áreas das ‘Tecnologias de informação e comunicação’, dos ‘Serviços, e da ‘Saúde e proteção social’.

Entre 2010 e 2018, também desceram as remunerações dos trabalhadores mais jovens, que em 
regra recebem salários mais baixos.

As áreas que mais compensam em termos salariais para os jovens são as mesmas das pessoas ao 
serviço em geral, com destaque para a área das Tecnologias, que esteve sempre na dianteira desde 
2010, mas que ampliou a distância face às outras áreas graças a uma forte tendência de crescimento 
desde 2014. Em 2018, o salário médio da área de ‘Tecnologias de informação e comunicação’ era, no 
caso dos trabalhadores mais jovens, já superior a 15% em comparação à segunda mais bem 
remunerada (Engenharias) e a quase 60% em relação à menos bem remunerada (Educação).

As mulheres auferem salários inferiores aos homens em todas as áreas de estudo, chegando 
essa disparidade salarial a ser de 95% na área dos Serviços.

A área com menos disparidade salarial é a das ‘Tecnologias’, acompanhada de perto pela ‘Educação” e 
pelas ‘Artes e humanidades’. Entre os mais jovens, as áreas em que ambos os géneros são melhor 
remunerados são as áreas das ‘Tecnologias’ e da ‘Saúde e proteção social’, com disparidades de género na 
ordem dos 13% e 16%, respetivamente, sempre a favor dos homens.

REMUNERAÇÃO DA ÁREA QUE PAGA MELHOR VS 
ÁREA QUE PAGA PIOR

Disparidade 
salarial entre 
homens e mulheres 
por nível de 
escolaridade e 
faixa etária
FONTES: Quadros de 
Pessoal (GEP/MTSSS) e 
FJN

NOTAS: Rácio entre o salário médio dos homens e mulheres por nível de escolaridade. Faixas etárias: todas as idades incluídas na base de dados original. 
Valores para a faixa etária 25-34 anos disponíveis na versão digital. Salário médio bruto mensal (equivalente a tempo completo) inclui remuneração base e 
prestações regulares. São considerados os salários das pessoas ao serviço em empresas do setor privado e do setor empresarial do estado.
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3_
A Transformação do Emprego em 
Portugal até 2019 _

Desde 2013 tem-se 
assistido a uma 
recomposição do emprego 
a vários níveis. O 
emprego em setores de 
alta tecnologia tem 
aumentado, 
representando, em 2019, 
39% do emprego total

A tendência vai no sentido do crescimento do emprego 
que envolve tarefas predominantemente abstratas (em 
detrimento das manuais) e com menor risco de 
automação. As ocupações que mais perderam volume 
de emprego empregam maioritariamente trabalhadores 
menos qualificados. As mulheres estão em minoria nas 
profissões que mais perdem e em maioria na 
generalidade das profissões que mais crescem. Os 
dados sugerem que poderá haver uma escassez de 
profissionais nas áreas das tecnologias de informação e 
comunicação e também de profissionais de saúde, pelo 
menos no setor empresarial.

3.3_

as profissões que mais cresceram empregam NA SUA MAIORIA 
trabalhadores mais qualificados e mulheres _
As ocupações que mais perderam volume de emprego são ocupadas sobretudo por trabalhadores 
pouco qualificados e homens. Há mais variedade nas profissões que criaram mais emprego, mas a 
maioria são trabalhadores qualificados e mulheres. Os dados indicam que poderá haver escassez de 
profissionais nas áreas das tecnologias de informação e comunicação e também de profissionais de 
saúde, pelo menos no setor empresarial.

3.2_

AUMENTOU O PESO DO EMPREGO ABSTRATO, COM MENOR RISCO DE AUTOMAÇÃO E EM 
SETORES DE ALTA TECNOLOGIA _
Desde 2011 tem-se assistido a uma recomposição dos empregos a vários níveis. O emprego em 
setores de alta tecnologia e intensivos em conhecimento tem aumentado. Por outro lado, o 
emprego com tarefas predominantemente manuais e com maior risco de automação está a 
perder terreno embora ainda represente uma fatia importante do emprego total. A acompanhar 
estas tendências, há competências que têm ganho preponderância no mercado de trabalho.

3.1_

O EMPREGO AUMENTou entre 2013 e 2019 E ESTÁ MAIS ENVELHECIDO E 
QUALIFICADO _
Em 2013, no pós-crise financeira, o emprego começou a aumentar mas de forma heterogénea, o que se 
traduziu numa recomposição do emprego. Comparada com 2011, a população empregada em 2013, 
apenas dois anos depois, apresentava-se mais envelhecida e mais qualificada. A população menos 
escolarizada deixou de estar em maioria, compensada com o aumento dos trabalhadores com o ensino 
secundário ou superior.
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3.1 _ O EMPREGO AUMENTOu ENTRE 2013 e 
2019 E ESTÁ MAIS ENVELHECIDO E 
QUALIFICADO

O emprego recuperou depois da crise financeira
As oportunidades de emprego sofreram um decréscimo considerável na sequência da crise financeira 
internacional, responsável por um número de empregos destruídos muito superior aos postos de 
trabalho criados.

Entre 2011 e 2013, houve uma perda líquida de cerca de 311 mil empregos em Portugal, 
que se refletiu num decréscimo de 7% da população empregada face a 2011. Após 2013, 
o número de novos empregos voltou a aumentar sistematicamente, uma retoma que 
permitiu, em 2017, ter o mesmo nível de população empregada que em 2011 e chegar a 
2019 com uma população empregada 4% superior à de 2011.

As dinâmicas no mercado de trabalho no pré e no pós crise financeira não foram uniformes entre 
diferentes grupos da população, o que resultou em diferenças na composição da população empregada.

Os homens estão em maior número na população empregada mas verificou-se uma progressiva 
convergência na última década. Até porque foram os homens que mais postos de trabalho perderam na 
sequência da crise financeira, com o seu volume de emprego a decrescer 8%. Já o emprego das mulheres 
caiu menos, cerca de 5%. O período de 2013 a 2019 foi de crescimento para ambos os grupos, mas mais 
pronunciado para as mulheres: 9,4% e 12,5% para homens e mulheres, respetivamente. Estas dinâmicas 
implicaram uma ligeira alteração da composição da força de trabalho, no sentido da paridade entre 
géneros. As mulheres, que em 2011 representavam cerca de 48% da população empregada, passaram 
para 49% do total dos trabalhadores portugueses em 2019.

Evolução da 
população 
empregada em 
Portugal por 
faixa etária
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

A população empregada envelheceu
O grupo dos trabalhadores mais velhos, sobretudo com idade superior a 44 anos, viu o seu 
peso na força de trabalho aumentar. Em 2019, representava quase 48% do total de 
trabalhadores, mais 5 pontos percentuais do que em 2011.

Este dado reflete o aumento de 17% no número de trabalhadores com mais de 44 anos naquele 
período. Este grupo de trabalhadores foi o menos afetado pela crise financeira, tendo o volume de 
emprego permanecido praticamente inalterado entre 2011 e 2013. Em contrapartida, os jovens 
trabalhadores dos 25 aos 34 anos constituem um grupo especialmente penalizado. Em 2011 
ocupavam 23% dos empregos existentes, mas viram esta quota reduzir para 21%, em 2013. Aquilo 
que parecia ser uma consequência da crise prolongou-se até 2019, ano em que já só representavam 
19% do total de trabalhadores.

NOTAS: Faixa etária - Total (15 ou mais anos). Valores para as faixas etárias 15-24 anos, 25-34 anos, 35-44 anos, 45-54 anos e 55 
ou mais anos disponíveis na versão digital. 
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A escolaridade dos trabalhadores está a aumentar
A melhoria das qualificações da população portuguesa tem, naturalmente, efeitos na escolaridade da 
população empregada.

Entre 2011 e 2019, o número de trabalhadores que concluiu o ensino secundário e o 
ensino superior aumentou 50% e 54%, respetivamente. Já o número dos menos 
escolarizados, que terminaram apenas o ensino básico, reduziu 27%.

Estas dinâmicas implicaram uma recomposição da população empregada por níveis de educação. A 
população menos escolarizada deixou de estar em maioria (correspondiam a 61% dos trabalhadores 
em 2011, passando para 43% em 2019). Esta descida é compensada pelo aumento do peso dos 
trabalhadores com o ensino secundário, de 20% para 29%, e dos diplomados de ensino superior, de 
19% para 28%. A maior escolarização da população empregada também se verifica entre os diferentes 
ciclos do ensino superior. A licenciatura continua a ser o ciclo mais comum, mas tem perdido terreno 
para os mestrados. A população empregada com mestrado quase triplicou desde 2011. Esta evolução é 
particularmente expressiva entre os trabalhadores mais jovens: em 2019, 34% dos trabalhadores 
jovens dos 25 aos 34 anos com ensino superior tinham o grau de mestres.

População 
Empregada por 
nível de 
escolaridade e 
faixa etária em 
2011, 2013 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Faixa etária - Total (15 ou mais anos). Valores para a faixa etária 25-34 anos disponíveis na versão digital. Percentagens 
arredondadas às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

3.2 _ AUMENTOU O PESO DO EMPREGO 
ABSTRATO, COM MENOR RISCO DE AUTOMAÇÃO 
E EM SETORES DE ALTA TECNOLOGIA

O setor dos serviços pesa cada vez mais no emprego
Em 2011, o emprego em Portugal concentrava-se no setor terciário, tendência que foi reforçada ao 
longo da década, em detrimento dos setores primário e secundário. O reforço da importância relativa do 
setor dos serviços no emprego - de 63% em 2011 para 70% em 2019 - foi compensado pela queda do 
setor secundário (atividades na indústria, construção, energia e água), cujo peso no emprego total caiu 
cerca de 2 pontos percentuais, mas principalmente do setor primário (agricultura, silvicultura, pecuária, 
pesca e caça) cujo peso no emprego total caiu para praticamente metade, fixando-se nos 5% em 2019. 
A evolução do emprego nas diferentes atividades do setor secundário não foi uniforme. Entre 2011 e 
2019, enquanto o emprego caiu na construção (-28%) e nas indústrias extrativas (-31%), aumentou no 
setor da energia (+21%) e na manufatura (7%).

POPULAÇÃO EMPREGADA NO SETOR DOS 
SERVIÇOS

População 
Empregada por 
setor agregado de 
atividade 
económica em 2011, 
2013 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Percentagens arredondadas às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. Classificação dos setores de atividade no Anexo Metodológico
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O emprego em setores de alta tecnologia tem 
crescido, sobretudo nos serviços
Uma desagregação mais fina dos setores de atividade permite perceber que o emprego em setores de 
alta tecnologia aumentou 20% entre 2011 e 2019, o equivalente à criação de cerca de 330 mil 
empregos, reforçando o seu peso no emprego total em 5 pontos percentuais: de 34% para 39% em 
2019. De acordo com o Eurostat, o emprego em setores de alta tecnologia corresponde ao emprego 
em indústrias de alta tecnologia e em serviços intensivos em conhecimento. Este é um fator relevante 
dada a importância das novas tecnologias em criar vantagem comparativa e como motor do 
crescimento económico e da produtividade. O emprego em indústrias de alta tecnologia e em serviços 
intensivos em conhecimento aumentou, mas têm pesos muito distintos no emprego total.

A percentagem do emprego em indústrias de média-alta e alta tecnologia manteve-se praticamente 
constante entre 2011 e 2019, e representava neste último ano apenas 3% do emprego total em Portugal 
e 19% do emprego total no setor da manufatura. O emprego em indústrias de média-baixa e baixa 
tecnologia continua a ter mais peso, cerca de 14% do emprego total, número que se tem mantido estável 
na última década. Em 2019, o emprego em serviços intensivos em conhecimento representava 52% do 
emprego em serviços e 36% do emprego total, depois de ter aumentado 5 pontos percentuais desde 
2011. Os outros setores dos serviços também aumentaram 10% face a 2011, representando 34% do 
emprego total e 48% do setor dos serviços.

População 
empregada por 
setor e nível de 
intensidade 
tecnológica e de 
conhecimento em 
2011, 2013 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

Os empregos com tarefas predominantemente 
manuais e com maior risco de automação estão a 
perder terreno
A evolução do emprego desde 2011 revela que as ocupações onde predominam as tarefas manuais - que 
requerem esforço físico, força ou interação interpessoal direta de natureza repetitiva - têm perdido terreno 
para as ocupações com tarefas mais abstratas - relacionadas com criatividade, organização e gestão, 
capacidade cognitiva e raciocínio abstrato. Os empregos do tipo ‘manual’ caíram cerca de 1% entre 2011 e 
2019 (o número não reflete uma forte queda no período da crise financeira, pois foi praticamente 
recuperado durante a retoma). O emprego do tipo ‘abstrato’ manteve-se praticamente inalterado entre 
2011 e 2013, e registou um forte aumento entre 2013 e 2019 (21%). Os empregos do tipo ‘abstrato’ 
reforçaram o seu peso em 6 pontos entre 2011 e 2019. Essa evolução leva a que, nesse último ano, cerca 
de metade do emprego seja de cada um dos dois tipos: 47% abstrato e 49% manual. Comparativamente à 
generalidade da população empregada, uma maior proporção dos trabalhadores mais jovens (25-34 anos) 
estão em empregos do tipo ‘abstrato’ em qualquer um dos anos analisados.

População 
empregada por 
tipo principal de 
tarefas das 
ocupações 
(manuais versus 
abstratas) e 
Faixas etárias em 
2011, 2013 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE)e FJN

NOTAS: Faixa etária - Total (15 ou mais anos). Valores para a faixa etária 25-34 anos disponíveis na versão digital. Percentagens arredondadas 
às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. A classificação das ocupaçãoes nas categorias manuais e abstratas segue Autor, Levy 
e Murnane (2003) e está disponível no Anexo Metodológico

Anexo Metodológico

NOTAS: Percentagens arredondadas às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. Classificação relativa à intensidade tecnológica e 
de conhecimento dos diversos setores de atividade económica é baseada na classificação do Eurostat e está disponível no
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O emprego em setores de alta tecnologia tem 
crescido, sobretudo nos serviços
Uma desagregação mais fina dos setores de atividade permite perceber que o emprego em setores de 
alta tecnologia aumentou 20% entre 2011 e 2019, o equivalente à criação de cerca de 330 mil 
empregos, reforçando o seu peso no emprego total em 5 pontos percentuais: de 34% para 39% em 
2019. De acordo com o Eurostat, o emprego em setores de alta tecnologia corresponde ao emprego 
em indústrias de alta tecnologia e em serviços intensivos em conhecimento. Este é um fator relevante 
dada a importância das novas tecnologias em criar vantagem comparativa e como motor do 
crescimento económico e da produtividade. O emprego em indústrias de alta tecnologia e em serviços 
intensivos em conhecimento aumentou, mas têm pesos muito distintos no emprego total.

A percentagem do emprego em indústrias de média-alta e alta tecnologia manteve-se praticamente 
constante entre 2011 e 2019, e representava neste último ano apenas 3% do emprego total em Portugal 
e 19% do emprego total no setor da manufatura. O emprego em indústrias de média-baixa e baixa 
tecnologia continua a ter mais peso, cerca de 14% do emprego total, número que se tem mantido estável 
na última década. Em 2019, o emprego em serviços intensivos em conhecimento representava 52% do 
emprego em serviços e 36% do emprego total, depois de ter aumentado 5 pontos percentuais desde 
2011. Os outros setores dos serviços também aumentaram 10% face a 2011, representando 34% do 
emprego total e 48% do setor dos serviços.

População 
empregada por 
setor e nível de 
intensidade 
tecnológica e de 
conhecimento em 
2011, 2013 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

Os empregos com tarefas predominantemente 
manuais e com maior risco de automação estão a 
perder terreno
A evolução do emprego desde 2011 revela que as ocupações onde predominam as tarefas manuais - que 
requerem esforço físico, força ou interação interpessoal direta de natureza repetitiva - têm perdido terreno 
para as ocupações com tarefas mais abstratas - relacionadas com criatividade, organização e gestão, 
capacidade cognitiva e raciocínio abstrato. Os empregos do tipo ‘manual’ caíram cerca de 1% entre 2011 e 
2019 (o número não reflete uma forte queda no período da crise financeira, pois foi praticamente 
recuperado durante a retoma). O emprego do tipo ‘abstrato’ manteve-se praticamente inalterado entre 
2011 e 2013, e registou um forte aumento entre 2013 e 2019 (21%). Os empregos do tipo ‘abstrato’ 
reforçaram o seu peso em 6 pontos entre 2011 e 2019. Essa evolução leva a que, nesse último ano, cerca 
de metade do emprego seja de cada um dos dois tipos: 47% abstrato e 49% manual. Comparativamente à 
generalidade da população empregada, uma maior proporção dos trabalhadores mais jovens (25-34 anos) 
estão em empregos do tipo ‘abstrato’ em qualquer um dos anos analisados.
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empregada por 
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tarefas das 
ocupações 
(manuais versus 
abstratas) e 
Faixas etárias em 
2011, 2013 e 2019
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NOTAS: Faixa etária - Total (15 ou mais anos). Valores para a faixa etária 25-34 anos disponíveis na versão digital. Percentagens arredondadas 
às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. A classificação das ocupaçãoes nas categorias manuais e abstratas segue Autor, Levy 
e Murnane (2003) e está disponível no Anexo Metodológico

Anexo Metodológico

NOTAS: Percentagens arredondadas às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. Classificação relativa à intensidade tecnológica e 
de conhecimento dos diversos setores de atividade económica é baseada na classificação do Eurostat e está disponível no
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Os empregos com menor risco de automação têm vindo, lentamente, a substituir aqueles em que, num 
futuro próximo, os trabalhadores podem ser substituídos por robots. Os trabalhadores em profissões com 
baixo risco de automação representavam, em 2011, 37% do total da população empregada, quota que 
aumentou 9 pontos percentuais até 2019. No período da crise financeira, até 2013, é de notar que o 
emprego em ocupações com alto risco de automação caiu 12%, enquanto que o emprego nas ocupações 
de baixo risco aumentou 3%. No período de retoma, entre 2013 e 2019, o aumento do emprego foi muito 
mais pronunciado para as ocupações com baixo risco de automação: 25%, contra 2% nas ocupações de 
alto risco. Já a criação de emprego dos jovens com idades dos 25 aos 34 anos parece ocorrer cada vez mais 
em ocupações em que o risco de automação é baixo. Esta tendência permitiu reduzir de 55% para 50% a 
quota de trabalhadores jovens com ocupações com baixa probabilidade de automação. A proporção de 
trabalhadores mais jovens em ocupações de risco mais elevado de automação é sempre mais baixa do que 
a generalidade da população empregada, para qualquer um dos anos em análise.

População 
empregada por 
risco de 
automação das 
ocupações e faixa 
etária em 2011, 
2013 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Faixa etária - Total (15 ou mais anos). Valores para a faixa etária 25-34 anos disponíveis na versão digital. Percentagens arredondadas 
às unidades pelo que o total poderá ser diferente de 100%. A classificação das ocupações nas categorias com baixo e alto risco de automação usa 
os dados apresentados em Nedelkoska e Quintini (2018) e está disponível no Anexo Metodológico

No entanto, o próprio risco de automação é dinâmico e depende dos progressos tecnológicos que 
permitirão, por exemplo, a inteligência artificial substituir tarefas mais complexas e cognitivas. Assim, 
tarefas que com a tecnologia de hoje são consideradas como não automatizáveis podem passar a sê-lo, 
colocando pressão nas competêcncias e qualificações necessárias para o futuro.

As competências que ganharam e perderam 
preponderância
A transformação do emprego registada entre 2011 e 2019 levou a que a preponderância de diferentes 
competências tenha evoluído.

Nesse período, evidenciam-se as competências de 'Programação e design de tecnologias', 
pelo crescimento acentuado na totalidade do emprego.

O crescimento foi moderado até 2013, mas acelerou no período que se seguiu à crise financeira, tendo 
obtido uma taxa de crescimento para todo o período de 8,8%. Embora menor, é também visível um 
crescimento da intensidade de utilização das competências de 'Interpretação científico-matemática' e 
'Análise e avaliação de sistemas'. Estas três competências são precisamente aquelas que em 2018 
estavam associadas a um maior salário real médio entre os trabalhadores por conta de outrem. São 
ocupações que utilizam intensamente as várias competências e que são mais usadas em profissões do 
tipo abstrato. Em contrapartida, no mesmo período (de 2011 a 2019) decresceu a intensidade de 
utilização de competências como as de 'Monitorização e controlo de operações' e de 'Seleção, instalação 
e manutenção de equipamentos e sistemas'. Apesar desse decréscimo ter sido observado ao longo de 
todo o período, foi mais acentuado no período da crise do que no período pós-crise.

Variação da 
intensidade de 
utilização das 
competências no 
emprego entre 
2011 e 2019
FONTES: Brighter 
Future, Inquérito ao 
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NOTAS: Classificação das competências e metodologia no Anexo Metodológico
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3.3 _ AS PROFISSÕES QUE MAIS CRESCERAM 
EMPREGAM NA SUA MAIORIA TRABALHADORES 
MAIS QUALIFICADOS E MULHERES

As ocupações que perderam mais emprego são 
ocupadas na sua maioria por trabalhadores pouco 
qualificados
A variação do número de trabalhadores entre 2011 e 2019 não foi uniforme em todas as ocupações.

As 10 profissões que mais emprego perderam assistiram, no seu conjunto, a uma redução 
superior a meio milhão de postos de trabalho. São sobretudo as ocupações que 
empregavam, em 2011, grandes quotas de trabalhadores menos qualificados.

Estas ocupações viram a educação média dos seus trabalhadores crescer até 2019 mas, apesar da 
recomposição em termos de qualificações, continuavam a empregar sobretudo trabalhadores 
pouco escolarizados. Em 7 dessas profissões, a quota de trabalhadores com o ensino básico como 
nível de escolaridade máximo situava-se, em 2019, entre 67% a 94%. Incluem-se nesse grupo 
profissões relacionadas com o setor primário - agricultores, criadores de animais, pescadores e 
caçadores - mas também trabalhadores da construção, dos resíduos, da limpeza, da transformação 
de alimentos, madeira ou vestuário e trabalhadores não qualificados da indústria extrativa e 
transformadora, construção, e transportes. O nível de ensino secundário é o dominante em duas 
das restantes (‘Outro pessoal de apoio de tipo administrativo’ e ‘Outro pessoal das Forças 
Armadas’), embora se tratem de profissões com um volume de emprego total baixo.

Profissões com 
maior perda de 
volume de emprego 
entre 2011 e 2019
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Profissões a 2 dígitos segundo a Classificação Portuguesa das Profissões. Percentagens arredondadas às unidades.
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A maioria das profissões que mais criaram emprego 
têm sobretudo trabalhadores qualificados, mas há 
maior variabilidade
Já o grupo de profissões em que a criação de novos postos de trabalho mais superou o número dos que 
desapareceram conta com uma criação líquida de emprego superior a meio milhão de empregos entre 
2011 e 2019. Em muitas das profissões, o aumento do volume de emprego foi sempre crescente, 
mesmo no período da recessão económica.

O número de ‘Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC)’ aumentou 
278%, um crescimento notável que permitiu que a quota de emprego associada a esta 
profissão (muito baixa em 2011 com cerca de 0,4% do emprego total) tenha aumentado 
1,2 pontos percentuais até 2019. Cerca de 70% destes trabalhadores tinham, em 2011, 
um diploma de ensino superior, quota que passou para 80% em 2019.

Esta predominância de trabalhadores com o ensino superior é comum a outras profissões que viram o 
volume de emprego aumentar de forma significativa neste período.

É o caso dos ‘Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas 
afins’, dos ‘Profissionais de Saúde’ e dos ‘Professores’, que já em 2011 tinham uma 
percentagem de diplomados de ensino superior elevada, cerca de 93%, 97% e 96%, 
respetivamente. Números que se mantiveram pouco alterados até 2019. Nestas 
ocupações, o emprego cresceu de forma continuada, durante e após a recessão, sendo 
que todas elas aumentaram o seu peso no emprego total até 2019.

Por outro lado, os ‘Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares’, os ‘Trabalhadores dos serviços 
pessoais’ e os ‘Vendedores’, têm, em geral, níveis de escolaridade relativamente baixos. Em 2011, o 
ensino básico era a escolaridade máxima dos trabalhadores que exerciam estas profissões (entre 66% 
a 72%). Em 2019 manteve-se como o nível de escolaridade mais frequente nestas profissões, mas 
agora com uma quota inferior à de 2011 em 20 pontos percentuais em ambas as profissões.

Profissões com 
maior aumento de 
volume de 
emprego entre 
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NOTAS: Profissões a 2 dígitos segundo a Classificação Portuguesa das Profissões. Percentagens arredondadas às unidades.



FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES © 2021 HELLO@JOSENEVES.ORGJOSENEVES.ORG 33

ESTADO DA NAÇÃO 20213_A EVOLUÇÃO DO EMPREGO

As ocupações com maior criação de emprego são 
maioritariamente ocupadas por mulheres, com a 
grande exceção dos ‘Especialistas em TIC’

A queda do emprego nas profissões com maior destruição de emprego entre 2011 e 2019 
foi repartida entre ambos os sexos. No entanto, as mulheres estão em maioria no conjunto 
das profissões com maior aumento do volume de emprego. E a maior fatia de crescimento 
de empregos deveu-se às mulheres (66%). No entanto, há algumas exceções.

Em geral, as profissões com maior queda de emprego eram, em 2011, maioritariamente ocupadas 
por homens. Não era o caso dos ‘Trabalhadores da transformação de alimentos, madeira, do 
vestuário e outras indústrias e artesanato’ e nos ‘Trabalhadores de resíduos e de outros serviços 
elementares’, nas quais as mulheres estavam em maioria. Nestas profissões, a queda de emprego 
foi mais acentuada no sexo feminino e, em 2019, os homens passaram a estar em maioria. A 
grande exceção no grupo de profissões em que as mulheres estão em maioria é ‘Trabalhadores de 
limpeza’, que perdeu cerca de 33 mil empregos. Apesar da maior queda de emprego se ter 
verificado entre os homens (-34% versus -15% para o sexo feminino), eles continuavam a 
representar apenas cerca de 6% do total dos ‘Trabalhadores de limpeza’.

Na maioria das ocupações que mais criaram emprego entre 2011 e 2019, já havia mais mulheres 
que homens em 2011. E o peso feminino foi reforçado até 2019. Era o caso dos 'Trabalhadores 
dos serviços pessoais', 'Empregados de escritório e secretários', 'Professores', 'Especialistas em 
finanças, contabilidade, organização administrativa, relações públicas e comerciais', 'Vendedores', 
'Profissionais de saúde' e, principalmente, dos ‘Trabalhadores dos cuidados pessoais’, a profissão 
que mais cresceu em termos absolutos (mais de 83 mil empregos) e que em 2019 contava com 
95% de mulheres. Noutra profissão com acentuado aumento de emprego entre 2011 e 2019, 
‘Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins’, os homens estavam 
e continuam a estar em maioria, embora as mulheres tenham aumentado o seu peso. A grande 
exceção verifica-se na categoria que mais cresceu em termos relativos: ‘Especialistas em 
tecnologias de informação e comunicação (TIC)'. O aumento no seu volume de emprego entre 
2011 e 2019 foi semelhante para ambos os sexos (278% para homens e 275% para mulheres), o 
que fez com que o peso das mulheres não se alterasse, continuando a representar 18% destes 
profissionais.

Há profissões em que parece haver escassez de 
oferta de trabalhadores

O aumento de emprego em algumas profissões específicas indica certamente um aumento da 
procura por estes profissionais. Mas será que há indícios de escassez de alguns profissionais? 
Ou seja, será que o emprego poderia ter crescido ainda mais do que o verificado caso houvesse 
oferta de trabalhadores com as competências necessárias para cobrir a procura?

Embora não sejam indicadores diretos para medir a escassez de mão-de-obra, é 
útil aferir o crescimento dos salários reais e do emprego por profissão. O seu 
crescimento simultâneo pode sinalizar um excesso de procura face à oferta 
disponível. Para o aferir, é importante fazer esta análise a partir de 2015, quando 
se iniciou a recuperação do salário médio das pessoas ao serviço em empresas 
em Portugal no período pós-crise.
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Olhando apenas para profissões mais qualificadas, a fim de evitar capturar o efeito do aumento 
do salário mínimo, identificam-se várias profissões com crescimento do salário real. Destas, 
destacam-se as profissões que registam um crescimento acima da média, quer no salário real 
quer no volume de emprego: ‘Profissionais de saúde’, ‘Especialistas em tecnologias de 
informação e comunicação’ e ‘Técnicos das tecnologias de informação e comunicação’. Esse é 
também o caso da categoria dos ‘Técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos, sociais, 
desportivos, culturais e similares’, mas cujo crescimento salarial se deve essencialmente aos 
‘Atletas e desportista de profissão’ que apresentam salários muito acima da média e sem 
relação com o nível de escolaridade.

Variação Do 
número de 
trabalhadores e 
do salário médio 
real entre 2015 e 
2018 por 
profissão
FONTES: Quadros de 
Pessoal (GEP/MTSSS) e 
FJN

Nota: São apresentadas as profissões a 2 dígitos que pertencem aos grupos profissionais mais qualificados segundo a Classificação 
Portuguesa das Profissões (CPP 1 a 3). São consideradas as pessoas ao serviço em empresas do setor privado e do setor empresarial do 
estado. Os trabalhadores independentes, de serviço doméstico e do setor público administrativo não integram os dados originais. A dimensão 
dos pontos indica o número de pessoas ao serviço em cada profissão no ano de 2018. Na versão digital é possivel identificar a profissão 
correspondente a cada ponto no visual.
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4_
COVID-19: o forte impacto no 
mercado de trabalho afetou 
mais uns do que outros _

A pandemia veio 
acelerar as tendências 
que se vinham a 
verificar desde 2011: 
aumentou o emprego que 
envolve tarefas 
abstratas e com baixo 
risco de automação

Apenas uma minoria da população empregada 
consegue trabalhar a partir de casa e ainda uma menor 
percentagem o faz em regime de teletrabalho. Assim, 
apesar da pandemia ter resultado numa queda de 
emprego para todos os grupos de trabalhadores, a 
queda tem sido menos pronunciada para os 
trabalhadores mais qualificados. Esta crise voltou a 
provar que os jovens são dos mais vulneráveis em 
tempos de crise, com maior probabilidade de ficarem 
desempregados.

4.4_

Como é que a pandemia afetou a oferta de emprego? _
As ofertas de emprego são um indicador quase instantâneo das dinâmicas do mercado de trabalho, sem o 
filtro das medidas de apoio ao emprego. Durante 2020, as ofertas de emprego acompanharam a incidência 
da pandemia e, independentemente desta, tendências sazonais.

4.3_

A pandemia reforça tendências no emprego da última década _
As variações no emprego foram muito díspares entre setores de atividade e profissões. O emprego que 
envolve tarefas abstratas e com baixo risco de automação aumentou, bem como em setores de alta 
tecnologia, sobretudo nos serviços intensivos em conhecimento. As competências de ‘Programação e 
Design de tecnologia’, ‘Interpretação científico-matemática’ e ‘ Análise e avaliação de sistemas’ passaram 
a ser usadas com maior intensidade. A possibilidade de exercer a profissão a partir de casa e a 
necessidade de mobilidade e de interação social são fatores relevantes.

4.2_

O trabalho a partir de casa é para poucos _
A pandemia veio acelerar a tendência de aumento do trabalho a partir de casa, que já se vinha a registar 
desde 2009. No entanto, o trabalho em casa é uma realidade para uma minoria da população: 62% dos 
trabalhadores estão em profissões com baixa probabilidade de as exercer em casa. Relativamente ao 
teletrabalho, que implica o recurso a tecnologias de informação e comunicação, esse número passa para 
70%.

4.1_

A pandemia da Covid-19 teve um impacto profundo no emprego _
Mas de forma desigual entre diferentes grupos demográficos e setores de atividade. Em pandemia, estar 
entre os mais jovens e trabalhar no setor do ‘Alojamento e restauração’ tornaram-se os fatores que mais 
aumentam a probabilidade de perder o emprego.
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4.1 _ O IMPACTO DA COVID-19 NO EMPREGO 
E DESEMPREGO

O choque pandémico foi mais intenso para o 
emprego dos mais jovens…
Poucos anos depois de sentir os efeitos da Grande Recessão económica e financeira, e no culminar de 
um processo de recuperação, Portugal vê-se a braços com uma nova e grave crise económica e social. O 
PIB nacional caiu mais de 16% no segundo trimestre de 2020 face à média do trimestre comparável dos 
dois anos anteriores à crise (2018-2019). Mesmo com a forte recuperação no terceiro trimestre, a queda 
manteve-se perto dos 6% nos dois últimos trimestres do ano. Apesar das medidas de apoio ao emprego, 
o número de pessoas empregadas caiu em cerca de 99 mil.

As duas crises, ainda que por razões diferentes, penalizaram sobretudo os mais jovens. Os 
dados da evolução da população empregada (em percentagem da população total) desde 
2011 mostram de forma clara que as quedas de empregabilidade nos quatro trimestres de 
2020 (em particular no segundo) foram significativamente mais fortes para os jovens em 
início de carreira (25-34 anos), abrindo um novo hiato de empregabilidade face às gerações 
mais velhas. No segundo trimestre de 2020, os mais jovens viram a sua taxa de emprego 
cair cerca de 5,7 pontos percentuais face ao trimestre homólogo de 2019, o que 
correspondeu a menos 60 mil pessoas empregadas. Para os adultos mais velhos (35-54 
anos) a queda não chegou a 1 ponto.

Os efeitos no emprego da atual crise pandémica não parecem ainda tão dramáticos quando comparados 
com o anterior período de crise económico-financeira. A taxa de emprego dos mais jovens chegou a ser 
em 2013 de apenas 71%, que compara com valores próximos dos 79%, mesmo no pior trimestre de 
2020.

menos

60.000
JOVENS EMPREGADOS
25-34 ANOS, QUATRO TRIMESTRES DE 2020

Taxa de emprego e 
desemprego 
trimestral por 
faixa etária
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Taxa de emprego trimestral para as faixas etárias - 25-34 anos e 35-54 anos. Valores para a taxa de desemprego trimestral disponíveis na versão digital.

O desemprego é, em grande medida, o espelho desta evolução, ainda que os fortes efeitos no 
desemprego durante o ano de 2020 parecem desfasados pelo menos por um trimestre, fazendo-se 
sentir sobretudo no terceiro trimestre. O confinamento durante o segundo trimestre de 2020, por um 
lado, e o posterior desconfinamento durante o verão de 2020, por outro, explicam que a procura de 
emprego daqueles que o perderam durante a pandemia tenha aumentado durante este último período.

Deste modo, numa altura de baixa incidência da doença, o desemprego jovem voltou a 
passar a marca dos 10%, um aumento de cerca de quatro pontos percentuais face ao 
mesmo trimestre de 2019 (valor correspondente a mais de 38 mil pessoas nessa situação).
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Ainda assim, e mesmo que a pandemia tenha já implicado uma perda equivalente a três anos de 
recuperação económica, também aqui os valores em 2020 continuavam muito longe daqueles relativos 
ao pico da anterior crise, que levou as taxas de desemprego aos cerca de 21%. Numa primeira fase, o 
número de desempregados entre os mais jovens resultou sobretudo do aumento dos despedimentos, 
de rescisões de contrato ou de falências de negócios pessoais. É no quarto trimestre de 2020 que 
dispara o desemprego jovem devido à conclusão e não renovação de contratos de duração limitada.

Os menos escolarizados também sofrem mais com 
a pandemia
O nível de qualificação dos jovens não é indiferente enquanto fator de risco. A variação dos níveis de 
emprego e desemprego nos quatro trimestres de 2020 face à média dos trimestres homólogos dos 
dois anos anteriores revela que mais escolaridade é um fator protetor muito importante, suavizando a 
quebra de emprego e o aumento dos níveis de desemprego durante a crise pandémica.

A queda da taxa de emprego no segundo trimestre face ao trimestre homólogo de 2019 foi semelhante 
para os jovens com ensino superior e secundário (5,4 e 5,3 pontos percentuais, respetivamente), mas 
muito mais pronunciada nos que apenas terminaram o ensino básico (-8,5 pontos percentuais). A taxa 
de emprego destes últimos continuou em queda no terceiro trimestre e recuperou ligeiramente no 
último trimestre do ano, ficando ainda 3,7 pontos abaixo dos valores registados no último trimestre de 
2019.

Taxa de emprego e 
desemprego 
trimestral dos 
jovens adultos 
por nível de 
escolaridade
FONTES: Inquértio ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Taxa de emprego trimestral dos jovens adultos dos 25 aos 34 anos. Valores da taxa de desemprego trimestral disponíveis na versão digital. 
Classificação dos níveis de ensino no Anexo Metodológico

O aumento das taxas de desemprego face aos trimestres homólogos dos anos anteriores foi sentido 
particularmente no terceiro trimestre de 2020 e impactou sobretudo os jovens sem ensino superior. 
Nesse trimestre, o aumento da taxa de desemprego dos jovens com ensino básico e secundário face ao 
trimestre homólogo de 2019 foi de 3,5 e 6,6 pontos percentuais. Já os jovens diplomados do ensino 
superior viram a taxa de desemprego aumentar 1,7 pontos face ao trimestre homólogo de 2019.

Que perfil é mais vulnerável em tempos de 
pandemia e qual garante maior proteção e emprego?
Fatores como a idade e o nível de escolaridade parecem afetar o emprego como resultado da pandemia. 
No entanto, estes fatores estão também relacionados entre si e com outros relevantes. Por exemplo, a 
proporção de diplomados do ensino superior é maior nas gerações mais jovens e nas mulheres. Além 
disso, não é de menosprezar o papel do setor de atividade, uma vez que as restrições à atividade 
económica decorrentes do confinamento do segundo trimestre de 2020 e a abertura faseada ocorrida 
posteriormente, tiveram uma base de discriminação setorial explícita, com mais entraves à mobilidade 
e à abertura dos serviços de proximidade. Tendo em conta fatores demográficos e os setores de 
atividade, o que influencia mais o risco de ficar desempregado e a probabilidade de voltar a encontrar 
emprego? E como é que a pandemia afetou a importância destes fatores?
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O risco de ficar desempregado aumentou e a 
probabilidade de encontrar emprego diminuiu 
para todos, mas o nível de escolaridade importa
A pandemia diminuiu os fluxos de transição para o emprego para quem estava desempregado e 
aumentou principalmente o risco de ficar desempregado.

Antes da pandemia, ou seja, entre o início de 2018 e o primeiro trimestre de 2020, o risco 
de perder o emprego foi de 1,9%, valor que subiu para 2,5% nos últimos três trimestres 
de 2020, correspondentes ao período da pandemia.

O risco de desemprego aumentou para todos os grupos analisados, independentemente das 
caraterísticas demográficas (idade, sexo e nível de escolaridade) ou do setor de atividade, com exceção 
dos trabalhadores do setor da energia e dos resíduos. Para quem se encontrava desempregado, a 
probabilidade de encontrar emprego diminuiu de 29,2% antes da pandemia para 24,6% no 
pós-pandemia. Também neste caso, a queda na probabilidade de encontrar emprego foi generalizada, 
com exceção para quem trabalhava nos setores da ‘Construção’ e ‘Atividades de saúde humana e apoio 
social’ antes de cair no desemprego.

Os trabalhadores com ensino superior apresentam sempre uma menor probabilidade 
de ficarem em situação de desemprego, quando comparados com indivíduos com a 
mesma idade, sexo e setor de atividade.

O risco de desemprego trimestral para os indivíduos diplomados foi o que menos cresceu no período da 
pandemia, passando de 1,4% para 1,9%. Já os trabalhadores menos escolarizados (com o ensino 
básico) permanecem como aqueles para quem o risco de desemprego é maior, não só nos trimestres 
anteriores à pandemia, como também nos três últimos trimestres de 2020, correspondentes ao período 
da pandemia. Mesmo numa situação de desemprego, um diploma de ensino superior é uma vantagem, 
nomeadamente quando comparado com os que concluíram o ensino secundário. Apesar de a sua 
situação ter piorado relativamente ao período anterior à pandemia (para valores próximos dos que têm 
apenas o ensino básico), a diferença de probabilidade de saírem da situação de desemprego dos 
diplomados com ensino superior aumentou face aos que detinham o ensino secundário.

RISCO DE DESEMPREGO

Probabilidade de 
ficar 
desempregado e 
probabilidade de 
encontrar 
emprego antes e 
durante a 
pandemia por 
nível de 
escolaridade
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: O visual ilustra a probabilidade de ficar desempregado. Valores para a probabilidade de encontrar emprego disponíveis na versão digital. O conceito de 
desemprego inclui não só os ativos classificados pelo INE como desempregados, mas também os inativos disponíveis para trabalhar. Cada barra traduz a probabilidade 
correspondente resultante de um modelo de probabilidade linear para cada tipo de transição que inclui as variáveis explicativas: sexo, faixa etária, nível de 
escolaridade, setor de atividade e trimestre do ano. Ver Anexo Metodológico

Idade e setores de atividade específicos 
parecem ser os fatores determinantes para 
ficar desempregado

Os principais fatores que mais determinam o risco de perder o emprego são os mesmos 
antes e durante a pandemia: ser mais jovem (25-34 anos), ter concluído apenas o ensino 
básico e trabalhar em alguns setores de atividade específicos, nomeadamente ‘Alojamento, 
restauração e similares’, que se tornou o setor com risco mais elevado, substituindo o setor 
da ‘Agricultura, produção animal, caça, florestas, pescas e indústrias extrativas'.

FATORES COM MAIOR RISCO DE 
DESEMPREGO
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Este último mantém-se como um setor de elevado risco, à semelhança de outros como ‘Outras atividades 
de serviços’ e ‘Atividades administrativas e dos serviços de apoio’. Ter entre os 25 e os 34 anos é, durante 
a pandemia, o segundo maior fator de risco no que diz respeito a ficar desempregado.

Probabilidade de 
ficar 
desempregado 
antes e durante a 
pandemia por 
características 
demográficas, 
nível de 
escolaridade e 
setor de 
atividade
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTA: O conceito de desemprego inclui não só os ativos classificados pelo INE como desempregados, mas também os inativos disponíveis para trabalhar. Cada 
valor traduz a probabilidade correspondente resultante de um modelo de probabilidade linear para cada tipo de transição que inclui as variáveis 
explicativas: sexo, faixa etária, nível de escolaridade, setor de atividade e trimestre do ano. Os valores para as restantes variáveis explicativas estão 
disponíveis na versão digital. Ver Anexo Metodológico

Há menos sobreposição antes e durante a pandemia nos fatores que mais influenciam a probabilidade 
de, estando desempregado, encontrar emprego. Em ambos os períodos, há fatores comuns como ter 
mais de 55 anos e ter trabalhado em setores de atividade específicos: ‘Atividades de informação e 
comunicação’, ‘Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares’, ‘Indústrias 
transformadoras’ e ‘Comércio a grosso e a retalho; reparação de veículos'. Com a pandemia, surgem 
outros fatores mais fortemente associados à dificuldade de voltar a encontrar emprego, como ter o 
ensino secundário e ter trabalhado nos setores de ‘Atividades administrativas e dos serviços de apoio’ 
e ‘Transportes e armazenagem’.

Probabilidade de 
encontrar 
emprego antes e 
durante a 
pandemia por 
características 
demográficas, 
nível de 
escolaridade e 
setor de 
atividade
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTA: Cada valor traduz a probabilidade correspondente resultante de um modelo de probabilidade linear para cada tipo de transição que inclui as variáveis 
explicativas: sexo, faixa etária, nível de escolaridade, setor de atividade e trimestre do ano. Os valores para as restantes variáveis explicativas estão 
disponíveis na versão digital. Ver Anexo Metodológico
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4.2 _ O TRABALHO A PARTIR DE CASA É 
PARA POUCOS

A pandemia acelerou a tendência de aumento do 
trabalho em casa

Uma das maiores consequências da pandemia no mercado de trabalho foi, sem dúvida, um muito maior 
recurso ao trabalho em casa e do teletrabalho, que se distingue do primeiro por pressupor o uso de 
tecnologias de informação e comunicação. A nível europeu, verificou-se um crescimento do trabalho em 
casa na última década. Em 2019, último ano com dados internacionais disponíveis, 17% da população 
empregada na União Europeia realizou algum trabalho em casa, sempre ou de forma esporádica, um 
aumento de 3,6 pontos percentuais face a 2009. Neste indicador, Portugal foi dos países onde o trabalho 
em casa mais aumentou, passando de 5,2% em 2009 para 16,3% em 2019, um valor muito próximo da 
média europeia. A pandemia acelerou esta tendência em Portugal. No período que decorreu entre o 
início do ano de 2018 e o primeiro trimestre de 2020, a probabilidade de trabalhar em casa foi de 16%, 
valor que passou para 25,1% durante a pandemia, com valores máximos no segundo trimestre (28,9%). 
No último trimestre este número baixou para os 24,4%. Quem trabalhou em casa, sempre ou 
ocasionalmente, fê-lo maioritariamente em regime de teletrabalho (64,5%).

O trabalho em casa é mais provável quanto 
maior o nível de escolaridade
Independentemente dos setores de atividade e a profissão, quais os fatores demográficos (idade, 
sexo e nível de escolaridade) que influenciam mais a probabilidade de trabalhar em casa e de o fazer 
em teletrabalho?

Ter o nível de ensino superior é claramente o que mais contribui para a probabilidade de 
trabalhar em casa e foi também neste nível de ensino que se verificou um aumento maior 
nesta probabilidade: de 34% para 50,6% com a pandemia. No trabalho em casa, são 
também os trabalhadores com ensino superior que têm maior probabilidade de o fazerem 
em regime de teletrabalho (67,5%).

Quer antes quer depois da pandemia, os homens têm maior probabilidade de trabalhar em casa do que 
as mulheres. Essa diferença era mais significativa no período pré-pandemia (5,4 pontos) do que nos 
trimestres da pandemia (3,4 pontos). A probabilidade de trabalhar em casa aumentou para todas as 
faixas etárias, mas continua a ser substancialmente mais baixa na dos 25-34 anos – 17,2% durante a 
pandemia. No entanto, é nesta faixa etária que é mais provável trabalhar em casa em regime de 
teletrabalho, ou seja, com recurso a tecnologias de informação e comunicação.

Probabilidade de 
trabalhar em casa 
e de trabalhar em 
regime de 
teletrabalho por 
características 
demográficas e 
nível de 
escolaridade
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN NOTAS: O visual ilustra a probabilidade de trabalhar em casa. Valores para a probabilidade de trabalhar em regime de teletrabalho disponíveis na versão 

digital. Cada barra traduz a probabilidade correspondente resultante de um modelo de probabilidade linear (trabalho em casa sempre ou ocasionalmente) 
ou probit (teletrabalho) que inclui as variáveis explicativas: sexo, faixa etária, nível de escolaridade, setor de atividade e trimestre do ano. A 
probabilidade de teletrabalho é condicionada a estar a trabalhar em casa. Ver Anexo Metodológico



FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES © 2021 HELLO@JOSENEVES.ORGJOSENEVES.ORG 41

ESTADO DA NAÇÃO 20214_EMPREGO E A PANDEMIA

Trabalhar em casa aumentou em todos os 
setores exceto nas atividades de saúde

A probabilidade de trabalhar a partir de casa aumentou durante a pandemia para todos os 
setores de atividade, com exceção do setor das ‘Atividades de saúde e humana e apoio social’, 
o que é compreensível face à necessidade acrescida de profissionais neste setor para lidar com 
a crise sanitária. Nos restantes setores, o efeito da pandemia não foi homogéneo, sendo os 
mais expressivos e com a variação relativa acima dos 100% os setores ligados à administração 
pública (excluindo a saúde e a educação), bem como os setores das ‘Atividades financeiras, de 
seguros e atividades imobiliárias’ e das ‘Atividades de informação e comunicação’. Este último 
aumentou a probabilidade de trabalhar em casa para valores superiores a 63% e registou 
também a maior probabilidade de estar em regime de teletrabalho (86%). Também se registam 
diferenças entre profissões, com uma maior incidência do trabalho em casa nas profissões em 
que o recurso a ferramentas informáticas é mais frequente – especialistas e técnicos em TIC - 
ou aquelas em que o trabalho em casa já era frequente no período pré-pandemia, mesmo que 
ocasionalmente, como o caso dos professores, com probabilidades acima dos 60% em ambos 
os períodos.

Nota-se uma clara divisão entre as profissões mais e menos qualificadas, sendo nas 
profissões mais qualificadas e associadas a níveis hierárquicos mais elevados que 
se verifica uma maior probabilidade de trabalhar em casa e de o fazer em 
teletrabalho.

A exceção são os profissionais da saúde. Isto traduz-se também na percentagem da população 
com profissões passíveis de serem executadas em casa. De facto, os trabalhadores em 
profissões com menor probabilidade de trabalhar em casa (inferior a 20%) correspondem a 
61,9% do emprego. Com menor probabilidade de fazer teletrabalho, este número aumenta 
para os 70%.

Probabilidade de 
trabalhar em casa 
e de trabalhar em 
regime de 
teletrabalho 
antes e durante a 
pandemia por 
setor de 
atividade
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: O visual ilustra a probabilidade de trabalhar em casa. Valores para a probabilidade de trabalhar em regime de teletrabalho disponíveis na 
versão digital. Cada barra traduz a probabilidade correspondente resultante de um modelo de probabilidade linear (trabalho em casa sempre ou 
ocasionalmente) ou probit (teletrabalho) que incluí as variáveis explicativas: sexo, faixa etária, nível de escolaridade, setor de atividade e 
trimestre do ano. A probabilidade de teletrabalho é condicionada a estar a trabalhar em casa. Ver Anexo Metodológico
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A possibilidade de recorrer a teletrabalho 
explica a mudança na estrutura do emprego

Em regra, os grupos profissionais com maior capacidade de desempenhar funções 
em teletrabalho são também os mais qualificados e aqueles que viram o seu 
emprego crescer durante este período. Esta associação entre teletrabalho, 
qualificação dos trabalhadores e variações no emprego é visível quando se 
analisam variações quer ao nível das profissões quer ao nível dos setores de 
atividade.

As profissões com baixa incidência de teletrabalho sofreram perdas pesadas no número total 
de empregados. A exceção foram os profissionais de saúde e prestadores de cuidados 
pessoais, por efeito direto do seu papel no combate à pandemia. Uma segunda exceção diz 
respeito aos técnicos de nível intermédio das áreas financeira, administrativa e de negócios. 
Mesmo tendo um potencial de teletrabalho moderado (em média), este grupo profissional viu o 
seu peso cair consideravelmente. A este facto não será estranha a forte presença deste tipo de 
técnicos em setores como o comércio por grosso e a retalho ou as próprias atividades 
imobiliárias, áreas impactadas pela pandemia. Ainda que em menor grau, outra profissão com 
quebras no emprego e com relevância para os mais qualificados foi a dos ‘Diretores de 
produção e serviços especializados’.

Percentagem de 
trabalhadores 
com ensino 
superior e 
percentagem de 
trabalhadores em 
teletrabalho por 
profissão, 2020
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: A dimensão dos círculos representa uma estimativa da variação absoluta do volume de emprego de 2020 face à média dos dois anos anteriores 
(2018 e 2019). A cor dos círculos indica se o emprego diminuiu (vermelho) ou aumentou (verde). Na versão digital é possivel identificar a 
profissão correspondente a cada ponto no visual.

No início da pandemia, um conjunto de estudos procurou estimar o potencial de teletrabalho de várias 
profissões, definido pela natureza das tarefas desempenhadas, de forma a antecipar o impacto da 
pandemia na economia. A comparação dessas estimativas com a percentagem de trabalhadores que 
efetivamente, em Portugal, transitaram para teletrabalho, revela que esse potencial de teletrabalho foi 
largamente cumprido. Uma série de profissões de natureza sobretudo técnica ou administrativa, 
contudo, tiveram níveis de adesão relativamente baixos face ao que seria expectável segundo esses 
índices iniciais. O exemplo mais significativo é o das profissões administrativas (empregados de 
escritório, operadores de processamento de dados). Pelo contrário, a adesão ao teletrabalho em 
Portugal foi especialmente elevada entre os especialistas de atividades intelectuais e científicas.
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4.3 _ A PANDEMIA REFORÇA TENDÊNCIAS 
NO EMPREGO DA ÚLTIMA DÉCADA

A pandemia beneficiou o emprego do tipo abstrato 
e com baixo risco de automação e os serviços 
intensivos em conhecimento

A queda no emprego não se verificou em todo o tipo de emprego. De 2019 para 2020, o 
emprego com predominância de tarefas manuais caiu cerca de 5%, enquanto o emprego 
que envolve tarefas mais abstratas aumentou 3,6%. A mesma dicotomia verifica-se no 
emprego de acordo com o risco de automação: o impacto da pandemia foi negativo apenas 
para o emprego com alto risco de automação (-6,3%), enquanto o emprego com baixo 
risco de automação cresceu 3,2%.

A pandemia beneficiou sobretudo o emprego em setores de alta tecnologia, sobretudo nos serviços 
intensivos em conhecimento e de forma progressiva ao longo dos vários trimestres de 2020. No quarto 
trimestre, por exemplo, os setores intensivos em conhecimento tiveram variações absolutas dos níveis 
de emprego superiores a 80 mil trabalhadores e taxas de crescimento perto dos 5% face a trimestres 
homólogos. Este grupo inclui atividades de consultoria e programação informática e de 
telecomunicações, mas igualmente atividades desempenhadas por profissionais qualificados 
especializados, nomeadamente profissionais de educação e de saúde, dois grupos importantes e que, 
como analisado, aumentaram o seu peso no emprego. Mas igualmente profissionais de atividades 
jurídicas e de contabilidade, serviços financeiros e diversas atividades de consultoria. No plano oposto 
são os outros serviços que experimentam as principais quebras no emprego, de forma consistente 
acima de 90 mil trabalhadores em todos os trimestres. Este grupo inclui alguns dos setores que foram 
mais impactados pela crise pandémica: promoção imobiliária, do comércio a retalho, da restauração e 
das atividades de apoio ao funcionamento e manutenção de edifícios. Também por esta via, o impacto 
da pandemia foi sobretudo penalizador para os grupos menos qualificados da população portuguesa. 
Do ponto de vista da indústria foram sobretudo os setores da energia, gestão de resíduos e, no quarto 
trimestre, da indústria intensiva em conhecimento, os que mostraram maior capacidade de resistência 
ou de fazer crescer o emprego. O setor da energia e gestão de resíduos, em particular, experimentou 
taxas de crescimento do emprego superiores a 15% no segundo e quarto trimestres. Em todos estes 
casos, no entanto, as variações absolutas do número de empregados foram relativamente pequenas se 
comparadas com as alterações ao nível do setor dos serviços. O setor industrial (nomeadamente o de 
níveis de intensidade tecnológica mais elevada) foi capaz de manter a sua proporção no emprego.

Variação 
percentual da 
população 
empregada em cada 
trimestre de 2020 
face ao trimestre 
homólogo dos dois 
anos anteriores 
por setor e nível 
de intensidade 
tecnológica e de 
conhecimento
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: Variações percentuais do volume de emprego em 2020 em cada categoria face à média do volume de emprego dos trimestres correspondentes em 
2018-2019. A classificação relativa à intensidade tecnológica e de conhecimento dos diversos setores de atividade económica é baseada na 
classificação do Eurostat e está disponível no Anexo Metodológico
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Algumas competências saíram reforçadas com a 
pandemia
O tipo de profissões mais atingidas pela pandemia e a possibilidade de distanciamento social que as 
tarefas de natureza mais abstrata e analítica conferem, explicam que este tipo de competências 
tenha reforçado o seu peso no emprego. O impacto diferenciado da pandemia nas várias profissões e 
a maior destruição de empregos pouco qualificados explica também que a utilização de 
competências requeridas no emprego tenha aumentado. Quando olhamos para o mercado de 
trabalho como um todo, a intensidade de utilização de competências parece ter aumentado 
sobretudo para as competências de programação e design de tecnologia, de interpretação científica e 
matemática e de análise e avaliação de sistemas. Por seu lado, o emprego global parece ter reduzido 
a procura por funções manuais ou operacionais de manuseamento de equipamentos e sistemas ou de 
monitorização e controlo de operações, competências particularmente importantes em empregos de 
natureza menos abstrata. Estas tendências estão em linha com as verificadas até 2019. Finalmente, o 
aumento de intensidade de competências mais interativas, nomeadamente da gestão de tempo e 
equipas, de orientação para o serviço e para o mercado ou da necessidade de inteligência emocional, 
é menos notório, um facto a que não será estranho a sua maior dependência da interação social.

Variação da 
intensidade de 
utilização das 
competências no 
emprego entre 
2019 e 2020
FONTES: Brighter 
Future, Inquérito ao 
Emprego (INE), O*NET 
e FJN

NOTAS: Classificação das competências e metodologia no Anexo Metodológico

A pandemia protegeu setores menos 
dependentes de mobilidade e interação social
Uma análise mais pormenorizada dos setores de atividade revela que, comparando o volume de 
emprego com períodos homólogos, alguns foram fortemente penalizados, enquanto outros viram o 
seu emprego aumentar de forma consistente ao longo de 2020.

Estas dinâmicas estarão associadas, certamente, não apenas a medidas de condicionamento destas 
atividades por razões de saúde pública, mas, sobretudo, à forte migração do setor de serviços para 
teletrabalho. Também a queda da representatividade do próprio setor de transportes terrestres, numa 
altura de maior incidência da doença, poderá ter essa explicação.

40.000
56.000
empregos perdidos na 
restauração e no comércio ao 
retalho, respectivamente

Do lado oposto, além da saúde e da educação, foram os setores da consultoria informática e das 
atividades de apoio de gestão às organizações os que mais cresceram em importância. O primeiro destes 
setores experimentou taxas de crescimento acima dos 30%. Por outro lado, o setor da construção, 
mesmo sendo um setor com muito baixo potencial de teletrabalho, parece ter sido capaz de resistir, 
tendo aumentado a sua representatividade no emprego, sobretudo na última metade do ano de 2020.
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Pelo contrário, as profissões que ganharam maior representatividade no emprego parecem responder a 
duas motivações principais. Por um lado, apoiar diretamente a resposta à pandemia. Este grupo inclui 
profissões diretamente envolvidas na resposta de saúde pública, nomeadamente profissionais, 
técnicos e auxiliares de saúde. Inclui também profissionais do setor educativo, que foi profundamente 
reorganizado de forma a permitir a manutenção do seu funcionamento presencial já durante o quarto 
trimestre de 2020. Por outro lado, vemos claramente uma importância relativa de profissões como 
'Especialistas em TICs' mas igualmente de ‘Especialistas em finanças, contabilidade, organização 
administrativa, relações públicas e comerciais' (que inclui especialistas de recursos humanos, 
marketing, vendas e apoio informático às vendas) e profissões administrativas que incluem igualmente 
uma dimensão de processamento de dados. É assim muito provável que o impulso da digitalização 
como consequência do distanciamento social resulte em mudanças permanentes na estrutura de 
emprego.

Profissões com 
maiores perdas e 
ganhos no volume 
de emprego no 
quarto trimestre 
de 2020 (face ao 
trimestre 
homólogo dos dois 
anos anteriores)
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN

NOTAS: O visual ilustra as profissões com maiores perdas absolutas de emprego. Os valores para as profissões com maiores ganhos absolutos de emprego estão 
disponíveis na versão digital. São apresentados valores para as 10 profissões a 2 dígitos da Classificação Portuguesa das Profissões com maiores perdas e ganhos 
no emprego do quarto trimestre de 2020 (face à média dos dois trimestres homólogos anteriores). Os valores reportados são as variações percentuais do volume de 
emprego em cada profissão face à média do volume de emprego nos trimestres correspondentes em 2018-2019.

Os profissionais da saúde, educação e das TIC 
viram o seu peso no emprego crescer

Uma análise mais detalhada aos grupos profissionais mais atingidos pela pandemia revela que 
foram sobretudo as profissões menos qualificadas e com maior probabilidade de interação 
social que viram o seu peso descer de forma continuada ao longo do ano de 2020.

No grupo de profissões com maiores quedas no quarto trimestre de 2020 (face ao trimestre homólogo 
dos dois anos anteriores) estão os 'Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares', de 
'Trabalhadores dos serviços pessoais', 'Assistentes na preparação de refeições', 'Vendedores' e 
'Trabalhadores de limpeza' como tendo sido particularmente atingidos. Encontramos também, contudo, 
trabalhadores industriais qualificados e menos qualificados e operadores de instalações fixas, máquinas 
e equipamentos móveis, o que parece também indicar alguma extensão de efeitos aos setores 
industriais, da construção ou dos transportes. Os trabalhadores não qualificados destes setores, assim 
como os trabalhadores de serviços elementares ou assistentes de preparação de refeições, viram os 
seus níveis de emprego quebrar mais de 20% face ao número de empregados de períodos homólogos, 
mesmo no quarto trimestre de 2020.

Setores de 
atividade com 
maiores perdas e 
ganhos no volume 
de emprego no 
quarto trimestre 
de 2020 (face ao 
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anos anteriores)
FONTES: Inquérito ao 
Emprego (INE) e FJN NOTAS: O visual ilustra os setores com maiores perdas absolutas de emprego. Os valores para os setores com maiores ganhos absolutos de emprego estão 

disponíveis na versão digital. São apresentados valores para os cinco setores de atividade com maiores perdas e ganhos absolutos no emprego no quarto 
trimestre de 2020. Os valores reportados são as variações percentuais do volume de emprego em cada setor de atividade face à média do volume de emprego nos 
trimestres correspondentes em 2018-2019.
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4.4 _ COMO É QUE A PANDEMIA AFETOU A 
OFERTA DE EMPREGO?

O número global de ofertas de emprego baixou nos 
períodos críticos da pandemia
A análise da evolução do número de ofertas de emprego, quando realizada a partir de um conjunto 
estável de plataformas on-line de emprego, dá-nos a possibilidade de ver os efeitos da pandemia no 
emprego sem o filtro que as medidas de lay-off temporário criam. Se, por um lado, essas medidas 
ajudam a suavizar os efeitos no emprego, também os dados do desemprego surgem com algum 
desfasamento temporal.

As ofertas de emprego são um indicador quase instantâneo dos efeitos da crise 
pandémica no emprego. A evolução global do número de ofertas acompanhou, em 
espelho, os períodos de maior disseminação da pandemia. O primeiro momento de 
quebra abruta diz respeito ao primeiro período de confinamento que se iniciou quase 
imediatamente após o aparecimento da primeira vaga da pandemia. Um segundo 
período de quebra continuada respeita ao quarto trimestre de 2020, relacionada com 
o início de uma grande segunda vaga.

Pelo contrário, os períodos de maior crescimento da oferta de emprego combinaram duas 
características: um forte efeito sazonal do emprego e um período de baixa incidência pandémica que 
coincidiu com o início do verão de 2020.

Número de ofertas 
de emprego 
(Janeiro=100) e 
novos casos de 
Covid-19 ao longo 
de 2020
FONTES: Brighter 
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NOTAS: Ofertas de emprego anunciadas num conjunto estável de plataformas online de emprego. O índice 100 é uma normalização do número global de 
ofertas de emprego em Janeiro de 2020. Os novos casos de Covid-19 correspondem à média acumulada a sete dias de novos casos por milhão de 
habitantes.

As ofertas para profissões mais qualificadas 
sofreram quebras menores e mostraram maior 
dinamismo em períodos de recuperação 
económica
Mesmo estando sujeitas a ciclos de variação semelhantes às ofertas totais, o número de ofertas 
para as profissões cujo nível de educação é o ensino superior não só sofreram quebras 
percentuais menores nos períodos de decréscimo de atividade económica, como mostraram 
muito maior dinamismo nos períodos de recuperação. Entre o final da primavera e o verão de 
2020, este grupo de profissões viu crescer um enorme hiato de ofertas face às restantes, 
sobretudo no período de regresso à atividade. Não foi ainda assim capaz de evitar também uma 
quebra profunda no final do ano de 2020.
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Número de ofertas 
de emprego ao 
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NOTAS: Ofertas de emprego anunciadas num conjunto estável de plataformas online de emprego. O índice 100 é uma normalização do número global de 
ofertas de emprego em Janeiro de 2020. A separação das ofertas em 3 níveis de educação (básico, secundário ou superior) é feita a partir do 
nível de educação mais frequente dos trabalhadores da profissão em 2018 a que cada oferta está associada.

O impacto da pandemia nas ofertas de emprego 
não é explicado apenas pelo potencial de 
teletrabalho das profissões
A possibilidade de exercer trabalho intelectual, quando associada a um maior potencial de 
teletrabalho, foi claramente um fator de proteção durante a pandemia face às flutuações na 
oferta de emprego. As profissões simultaneamente mais qualificadas e com maior potencial de 
teletrabalho mostraram muito maior dinamismo em termos de oferta de emprego. O diferente 
impacto da pandemia ao longo do ano de 2020 não é, contudo, totalmente explicado por esse 
potencial.

Por um lado, um conjunto de profissões desempenhadas em elevada proximidade e 
com níveis de qualificações (e salários) relativamente elevados mostraram também 
uma dinâmica mais positiva de criação de emprego nas alturas de maior contenção 
da pandemia.

Este grupo inclui, obviamente, as profissões associadas ao setor da saúde, incluindo perfis de 
apoio técnico e de prestação de cuidados pessoais.

Por outro lado, de forma muito menos óbvia, um grupo de profissões 
administrativas e de salários e níveis de qualificações intermédias parece ter sido 
mais atingido mesmo apresentando níveis de teletrabalho consideráveis.

Incluem-se aqui empregados de escritório e de apoio administrativo e comercial. 
Particularmente impactada foi a oferta sobre o conjunto de profissões com níveis de 
qualificações mais baixos e muito baixo potencial de teletrabalho. Incluem-se aqui sobretudo 
trabalhadores de serviços e cuidados pessoais e de apoio à venda. 
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Número de 
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(digitais, 
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NOTA: Ofertas de emprego anunciadas num conjunto estável de plataformas online de emprego. O índice 100 é uma normalização do número global de ofertas de 
emprego em Janeiro de 2020. A classificação de competências nas categorias digitais, técnicas e transversais segue a classificação da Burning Glass. Uma 
determinada oferta é classificada como requerente de requisitos “técnicos”, “transversais” ou “digitais” quando esses tipos de requisitos constituem a 
maioria dos requisitos de uma dada oferta de emprego.

Procura por competências digitais aumentou 
durante a crise pandémica
A desagregação das ofertas de emprego de acordo com o tipo de competências que são mais 
requeridas – digitais, técnicas ou transversais – revela que até abril não havia diferenças substanciais 
entre esses três tipos.

A partir desse momento, que coincide com a retoma da oferta de emprego, fica evidente que 
as ofertas de emprego em que a maioria dos requisitos correspondia a competências 
transversais manteve níveis baixos de procura, possivelmente por serem mais dependentes 
da interação social, recuperando apenas no final da primavera e durante todo o verão de 
2020.

Por seu lado, as ofertas com mais requisitos técnicos e digitais tiveram maior crescimento no período 
de recuperação, mas de forma mais pronunciada e sustentada as que pediam maioritariamente 
competências digitais. Este é também o tipo de ofertas que lidera nos períodos de deterioração do 
clima económico. O resultado foi uma digitalização da oferta de emprego ao longo do ano.

Número de ofertas 
de emprego ao 
longo de 2020 
(Janeiro=100) por 
nível de adoção 
de teletrabalho e 
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qualificação dos 
trabalhadores
FONTES: Brighter 
Future, Burning Glass, 
Inquérito ao Emprego 
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NOTAS: Ofertas de emprego anunciadas num conjunto estável de plataformas online de emprego. O índice 100 é uma normalização do número global de 
ofertas de emprego em Janeiro de 2020. A separação das ofertas por quatro grupos é feita através de um exercício de construção de quatro clusters com 
base na percentagem de trabalhadores em teletrabalho nos três últimos trimestres de 2020 (Inquérito ao Emprego) e a percentagem de trabalhadores com 
ensino superior em cada profissão (com base nos Quadros de Pessoal, 2018) a dois dígitos da Classificação Portuguesa das Profissões.

Deste modo, o nível de qualificações associado a cada profissão, mas também a natureza 
mais ou menos rotineira do trabalho intelectual desempenhado, parecem ter ganho mais 
força do que simplesmente a possibilidade de o trabalho ser realizado à distância. Também 
por esta via, a pandemia cavou um fosso ainda maior entre os mais e os menos qualificados.
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A evolução de Portugal na educação, emprego e competências tem sido, em geral, positiva, mas 
ainda subsistem enormes desafios para que Portugal se transforme numa verdadeira sociedade do 
conhecimento. Para que o país se aproxima dessa visão são apresentadas metas de desempenho 
aspiracionais para 2040 em indicadores-chave de uma sociedade do conhecimento, organizados 
em 3 eixos: educação, emprego e alinhamento entre educação e emprego. Para atingir essas 
metas, é necessário acelerar o ritmo de progresso com uma ação concertada que promova a 
educação, o emprego e o alinhamento entre educação e mercado de trabalho.

A caminho de uma 
sociedade do 
conhecimento em 2040

ESTADO DA NAÇÃO 2021

A última década foi marcada por 
evoluções positivas mas subsistem 
grandes desafios _

Este é o ponto de partida de Portugal para as próximas décadas. 
Décadas que precisam ser de progresso, convergência e 
crescimento. Este é o ponto de de partida para transformar 
Portugal numa sociedade do conhecimento.

Evoluções 
positivas _
Existe já uma dinâmica de aumento de 
qualificações e massificação de 
qualificações superiores, mas há 
sinais de desfasamento entre a 
educação e as necessidades do 
mercado de trabalho. A população 
adulta continua a apresentar um grave 
défice de qualificações e são poucos 
os adultos que aprendem ao longo da 
vida. Em simultâneo, o emprego 
criado exige trabalhadores mais 
qualificados e está relacionado com 
tarefas mais intelectuais e em setores 
tecnológicos e intensivos em 
conhecimento.

Desafios 
futuros _
No futuro pode coexistir uma escassez 
de trabalhadores com competências 
procuradas pelo mercado do trabalho 
e uma parte da população que deixa 
de ser relevante para o mercado de 
trabalho. Parece já existir escassez de 
profissionais, o que pode acelerar com 
as mudanças no mercado de trabalho. 
Por outro lado, aumenta o risco de 
uma parte da população ter 
competências obsoletas e perder 
empregabilidade, com consequente 
aumento da desigualdade.

A incerteza da 
covid-19 _
Dada a incerteza sobre que efeitos da 
Covid-19 serão temporários é 
prematuro avaliar o seu impacto real a 
médio-prazo. No curto-prazo, é 
evidente que a pandemia reforçou as 
tendências de recomposição do 
emprego que se vinham a verificar na 
última década e acelerou o potencial 
de desigualdade, em particular em 
termos de idade e qualificações. A 
Covid-19 salienta os desafios que já 
existiam e acentua a necessidade de 
agir.
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A educação e formação 
são a chave da 
sociedade do 
conhecimento _

Uma sociedade do conhecimento tem como 
principal fonte de criação de riqueza e de 
crescimento e desenvolvimento económico e social 
o conhecimento, que se vai tornando cada vez mais 
complexo e avançado.

A educação e formação ocupam 
um papel central nestas 
sociedades para garantir que 
todos adquirem, utilizam e 
aplicam conhecimento e o 
atualizam ao longo da vida. A 
nível individual, esta formação 
de base, complementada pela 
aprendizagem ao longo da vida, 
permite manter perspetivas de 
empregabilidade, realização e 
bem-estar.

A nível nacional, a aposta na 
educação e formação é crucial 
para acompanhar e promover 
progressos tecnológicos, 
aumentar a produtividade e 
ganhar vantagens competitivas 
em setores inovadores e 
produtivos - fundações para o 
crescimento e desenvolvimento 
económico e social. A Fundação 
José Neves acredita que a 
educação e formação são apostas 
centrais para Portugal se 
transformar numa sociedade do 
conhecimento e ter um futuro 
melhor, com maior bem-estar 
individual e social.

2040_
_ Portugal do conhecimento

Estes ideais para um Portugal do 
conhecimento são apresentados num 
referencial de indicadores-chave, 
organizados em 3 eixos: Educação, 
Emprego e Alinhamento entre educação e 
emprego.

Os indicadores-chave medem aspetos 
relevantes de cada pilar e foram escolhidos 
de forma a permitir monitorizar o progresso 
de Portugal ao longo dos anos e pô-lo em 
perspetiva relativamente aos países de 
fronteira na União Europeia. Para cada 
indicador, é apresentada uma meta de 
desempenho aspiracional para 2040.
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Uma diminuição de 33 pontos 
percentuais face ao valor em 
2019 (47,8%).

Uma diminuição de 20 pontos 
percentuais face ao valor em 
2019 (24,8%).

Um aumento de 19 pontos 
percentuais face ao valor em 
2019 (26,3%).

Um aumento de 23 pontos 
percentuais face ao valor de 
2019 (37,4%).

Um aumento de 15 pontos 
percentuais face a valor de 
2019 (10,5%).

Um aumento de 13 pontos 
percentuais face ao valor de 
2019 (77,5%).

Uma melhoria de 9 pontos 
face ao ranking de 2019 dos 
países da europa com maior 
peso do emprego em setores 
tecnológicos e intensivos em 
conhecimento.

em 2040, ambicionamos ...

O caminho 
para o 
futuro _
Apesar de a evolução 
destes indicadores-chave 
ser positiva, em 2019, 
Portugal estava ainda muito 
aquém dos 5 países da 
União Europeia com melhor 
performance. As metas de 
2040 não serão atingidas 
se os indicadores 
continuarem a evoluir ao 
ritmo da última década.
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Este caminho para o 
futuro
________________ terá que ser trabalhado 
por toda a sociedade e a FJN pretende 
durante os próximos 20 anos ser um dos 
contribuintes para estes esforços e 
ajudar a transformar Portugal numa 
sociedade do conhecimento

É necessário acelerar o progresso em cada um deles, apostando numa ação 
concertada para atingir as metas de uma sociedade do conhecimento em 2040:

APOSTAR NAS 
QUALIFICAÇÕES DOS 
JOVENS PORTUGUESES

Requalificar a população 
com baixas qualificações 
para manter relevância no 
mercado de trabalho

Promover a 
aprendizagem ao 
longo da vida

Garantir alinhamento entre 
educação e formação e 
necessidades do mercado de 
trabalho

Acompanhar e antecipar as 
dinâmicas e necessidades 
do mercado de trabalho

Diversificar a 
oferta educativa
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Anexo 
metedológico _

classificações 
e informações 
adicionais

A.1 _ CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE
A maioria dos indicadores no presente documento, com exceção dos indicadores de salários, classifica o nível de escolaridade em 3 
categorias:

_ Ensino básico 
Agrupa todos os indivíduos com o nível de escolaridade completo até ao 3º ciclo do ensino básico, ou seja, indivíduos que não completaram o 
12º ano de escolaridade (ISCED 0-2).

_ Ensino secundário
Agrupa os indivíduos com o ensino secundário ou ensino pós-secundário completos (ISCED 3-4).

_ Ensino superior
Agrupa todos os indivíduos com educação terciária, ou seja, inclui CTeSP (Curso Técnico Superior Profissional), Licenciatura, Mestrado e 
Doutoramento (ISCED 5-8).

Nos indicadores de salários, o nível de escolaridade foi classificado em quatro categorias: ‘Ensino básico’, ‘Ensino secundário’, 
‘Pós-secundário’ e ‘Ensino superior’, ou seja, o nível secundário foi desagregado (ISCED 3 e 4).

Tabela A.1.1 – Classificação dos níveis de escolaridade

A.2 _ CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO
A classificação das áreas de formação segue a Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE-F) de 2013. Não são reportados dados 
para as categorias “Programas e qualificações genéricas” e “Desconhecido ou não especificado”. Os dados originais do Inquérito ao Emprego 
(INE) já seguem esta classificação desde 2016, enqunto os dados dos Quadros de Pessoal (GEP/MTSSS) continuam a seguir a classificação 
mais antiga (CITE 1997 e 2011). Para uniformizar as áreas de formação apresentados, as áreas CITE 2011 foram mapeadas para a 
classificação mais recente CITE-F 2013.
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Tabela A.2.2 – Mapeamento entre CITE 1997 e 2011 e CITE-F 2013

_ Primário:

_ Secundário:

_ Terciário:

A.3 _ CLASSIFICAÇÃO DOS SETORES DE 
ATIVIDADE
As atividades económicas são agrupadas em três setores:

Inclui agricultura, floresta, caça, pesca e extração mineral (CAE A)

Inclui indústria, construção, energia e água (CAE B-F)

Inclui os serviços, tais como comércio, transportes, administração pública, educação e 
saúde (CAE G-U)

A tabela A.3.1 apresenta a classificação dos setores de atividade de forma mais desagregada, incluindo a classificação por nível de 
intensidade tecnológica e de conhecimento. A tabela A.3.2 e isola os setores de atividade classificados como indústria de média-alta e alta 
tecnologia, com base na classificação do Eurostat. A tabela A.3.3 isola os setores de atividade classificados como serviços intensivos em 
conhecimento, com base na classificação do Eurostat.

Tabela A.3.1 – Classificação dos setores de atividade
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Tabela A.3.2 – Setores classificados como indústria de média-alta e alta tecnologia
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Tabela A.3.3 – Setores classificados como setores intensivos em conhecimento

A.4 _ CLASSIFICAÇÃO DAS PROFISSÕES POR TIPO DE TAREFAS 
PREDOMINANTES E NÍVEL DE RISCO DE AUTOMAÇÃO
Cada profissão a 2 dígitos da Classificação Portuguesa das Profissões (CPP) é classificada de acordo com o nível de risco de automação e do 
tipo de tarefas predominante.

A classificação das profissões do nível de risco de automação é baseada nos dados da probabilidade média de automação por ocupação em 
32 países da OCDE apresentados em Nedelkoska e Quintini (2018). As ocupações são classificadas como tendo menor ou maior risco de 
automação se a probabilidade de automação for abaixo ou acima de 50%, respetivamente.

A classificação das profissões por tipo de tarefas mais comuns (manuais vs. abstratas) é baseada na classificação de Fonseca, Lima e Pereira 
(2018). As quatro categorias originais (não rotineiro abstrato, não rotineiro manual, rotineiro abstrato e rotineiro manual) são agregadas de 
acordo com o tipo de tarefas manuais (não rotineiro e rotineiro manual) e tarefas abstratas (não rotineiro e rotineiro abstrato).

Tabela A.4.1 – Classificação das profissões por tipo de tarefas predominantes e nível de risco de automação
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A.5 _ CLASSIFICAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
As competências apresentadas têm como base a O*NET (Occupational Information Netwrok), desenvolvida sob o patrocínio do Departamento 
do Trabalho dos Estados Unidos da América (US Department of Labor).

A O*NET é uma base de dados que contem definições e estatísticas de profissões e é amplamente considerada a mais detalhada e abrangente 
bases de dados de competências usadas nas profissões e tem sido utilizada por outros países e organizações internacionais.

Neste documento apresentam-se as aptidões (skills) a um nível mais agregado. A classificação das competências, a relação com as aptidões 
mais desagregadas e a definição das mesmas encontram-se na tabela A.7.

Para calcular a intensidade média de utilização das competências no emprego, são usados os dados da intensidade de utilização de cada 
competência em cada profissão (O*NET) e os dados das estimativas do emprego em cada profissão (Inquérito ao Emprego, INE). A 
intensidade média de utilização de cada competência resulta da média ponderada das intensidades de utilização em cada profissão, usando 
como ponderador o peso relativo de cada profissão (medido pela estimativa da população empregada no Inquérito ao Emprego). A 
intensidade de utilização de cada competência por profissão é o produto das classificações da importância (entre 1 e 5) e do nível (entre 0 e 
7), posteriormente normalizado numa escala de 0 a 1 de acordo com o critério Min-Max considerando os máximo e mínimo teóricos. As 
profissões da classificação de ocupações americana (SOC) foram mapeadas para a Classificação Portuguesa das Profissões (CPP).

Tabela A.5.1 – Competências agregadas e desagregadas da O*NET
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A.6 _ INFORMAÇÃO SOBRE A PROBABILIDADE DE FICAR 
DESEMPREGADO OU ENCONTRAR EMPREGO
Os dados referentes à probabilidade de ficar desempregado e de encontrar emprego reportados na secção IV.1 resultam da aplicação de um 
modelo econométrico de probabilidade linear aos microdados do Inquérito ao Emprego, para cada de transição: de empregado para 
desempregado ou de desempregado para empregado, ocorrida em cada trimestre. Este modelo permite aferir em que medida as variáveis 
consideradas no modelo, nomeadamente variáveis demográficas (sexo e faixa etária), nível de escolaridade completo e setor de atividade, 
contribuíram para explicar essas transições, matendo o efeito das restantes constantes. O conceito de desemprego inclui não só os ativos 
classificados como desempregados pelo INE, mas também os inativos disponíveis para trabalhar.

As variáveis explicativas incluídas no modelo foram: sexo, faixa etária (25-34, 35-44, 45-54 e 55-64), nível de escolaridade completo (básico, 
secundário e superior), setor de atividade (15 setores) e trimestre do (1º, 2º, 3º e 4º). Cada variável, com exceção do trimestre, foi interagida 
com uma variável dicotómica indicativa se o trimestre dizia respeito à situação antes (até ao 1º trimestre de 2020), ou durante a pandemia (do 
2º ao 4º trimestre de 2020). Foram usados os ponderadores associados a cada indivíduo da amostra, reportados pelo INE.Os resultados 
reportados referem-se aos efeitos marginais correspondentes à categoria representada em cada período e a diferença entre o período 
pre-pandemia e durante a pandemia.

O modelo relativo à probabilidade de estar desempregado num dado trimtetre (trimestre t), para indivíduos empregados no trimestre anterior 
(trimestre t-1), usa informação relativa a 36 767 indivíduos (109 015 observações), com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, 
inclusive.

O modelo relativo à probabilidade de estar empregado num dado trimestre (trimestre t), para indivíduos desempregados no trimestre 
anterior (trimestre t-1), usa informação relativa a 4206 indivíduos (7451 observações), com idades compreendidas entre os 25 e os 64 
anos, inclusive.

A.7 _ INFORMAÇÃO SOBRE A PROBABILIDADE DE TRABALHAR EM 
CASA E EM REGIME DE TELETRABALHO
Probabilidade de trabalhar em casa

Os dados referentes à probabilidade de trabalhar em casa reportados na secção IV.2 resultam da aplicação de modelos de probabilidade 
linear aos microdados do Inquérito ao Emprego. Este modelos permite aferir em que medida as variáveis consideradas no modelo, 
nomeadamente variáveis demográficas (sexo e faixa etária), nível de escolaridade completo, setor de atividade e profissão, contribuíram para 
explicar essa probabilidade, matendo o efeito das restantes variáveis constantes. É considerado trabalho em casa, se feito sempre ou 
ocasionalmente.
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As variáveis explicativas incluídas no modelo foram: sexo, faixa etária (25-34, 35-44, 45-54 e 55-64), nível de escolaridade completo (básico, 
secundário e superior), setor de atividade e trimestre do (1º, 2º, 3º e 4º). Cada variável, com exceção do trimestre, foi interagida com uma 
variável dicotómica indicativa se o trimestre dizia respeito à situação antes (até ao 1º trimestre de 2020), ou durante a pandemia (do 2º ao 4º 
trimestre de 2020). Foram usados os ponderadores associados a cada indivíduo da amostra, reportados pelo INE. O modelo usa informação 
relativa a 48 833 indivíduos (162 767 observações), com idades entre os 25 e os 64 anos, inclusive. Os resultados reportados referem-se aos 
efeitos marginais correspondentes à categoria representada em cada período e a diferença entre o período pre-pandemia e durante a 
pandemia.

Probabilidade de trabalhar em casa em regime de teletrabalho
Os dados referentes à probabilidade de, estando a trabalhar em casa, estar em regime de teletrabalho reportados na secção IV.2 resultam da 
aplicação de um modelo econométrico probit aos microdados do Inquérito ao Emprego, que só começaram a ser recolhidos a partir do 2º trimestre 
de 2020. O modelo estima a probabilidade de alguém empregado estar em regime de teletrabalho, condicional a estar a desenvolver o seu trabalho 
em casa sempre ou ocasionalmente.

Este modelo permite aferir em que medida as variáveis consideradas no modelo, nomeadamente variáveis demográficas (sexo e faixa 
etária), nível de escolaridade completo, setor de atividade e profissão, contribuíram para explicar essas probabilidades, mantendo o efeito 
das restantes variáveis constantes.

As variáveis explicativas incluídas no modelo foram: sexo, faixa etária (25-34, 35-44, 45-54 e 55-64), nível de escolaridade completo (básico, 
secundário e superior), setor de atividade e trimestre do (2º, 3º e 4º). Foram usados os ponderadores associados a cada indivíduo da amostra, 
reportados pelo INE. O modelo usa informação relativa a 48 833 indivíduos (162 767 observações), com idades entre os 25 e os 64 anos, 
inclusive. Os resultados reportados referem-se aos efeitos marginais correspondentes à categoria representada, neste caso apenas para o 
período durante a pandemia quando esta a informação sobre teletrabalho foi recolhida pelo INE.

A.8 _ SIGLAS
CAE - Classificação Portuguesa de Atividades Económicas  
CITE-F - Classificação Internacional Tipo da Educação - Áreas de Educação e Formação 
CPP - Classificação Portuguesa das Profissões  
CTEM - Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática  
CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais  
DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência  
DGS - Direção-Geral de Saúde  
ESS - European Social Survey (Inquérito Social Europeu)  
ERIC - European Research Infrastructure Consortium  
GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento  
FJN - Fundação José Neves INE - Instituto Nacional de Estatística  
ISCED - International Standard Classification of Education (Classificação Internacional 
Normalizada da Educação)  
MTSSS – Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social  
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico  
O*NET - Occupational Information Network  
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
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Papers nº 202 Fonseca, T., Lima, F. e Pereira, S. (2018). Job polarization, technological change and routinization: Evidence for 
Portugal. Labour Economics, vol. 52, pp. 317-339
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autores e bases 
de dados

bases de dados

As bases de dados mais usadas são o Inquérito ao Emprego e os Quadros de Pessoal.

O Inquérito ao Emprego é um inquérito de natureza amostral, de periodicidade trimestral e recolhido por modo misto, cuja entidade 
responsável é o Instituto Nacional de Estatística (INE). 

O Inquérito ao Emprego é uma fonte importante de informação da situação e tendência do mercado de trabalho e é recolhido no âmbito das 
estatísticas a reportar à entidade estatística da União Europeia (Eurostat). O seu principal objetivo é a caracterização da população dos 15 aos 
74 anos face ao mercado de trabalho, permitindo obter estimativas sobre a população ativa (empregada e desempregada) e inativa 
(estudantes, domésticos, reformados e outros inativos). O foco neste relatório vai para as faixas etárias que, por um lado, se esperam ter 
concluído os ciclos educativos mais relevantes e que, por outro lado, ainda estejam ativos no mercado de trabalho: 25-64 anos. Esta faixa 
etária é denominada ‘adultos’. Em muitos casos, reportam-se os indicadores para a faixa etária mais jovem (25-34), denominada de jovens 
adultos, caracterizada por ter concluído a educação mais recentemente e ainda ter menor experiência no mercado de trabalho.  



Os resultados do Inquérito ao Emprego apresentados pelo INE e calculados pela FJN são calibrados tendo por referência as estimativas da 
população residente calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011, permitindo ter estimativas representativas da população 
portuguesa.  

Para mais informações sobre o Inquérito ao Emprego, consulte o site dedicado do INE. 



A base de dados dos Quadros de Pessoal resulta de um inquérito obrigatório a todas as empresas com pelo menos um trabalhador por conta 
de outrem e está a cargo do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social (GEP/MTSSS). O inquérito 
é realizado anualmente (reportando ao mês de Outubro) a empresas do setor privado e do setor empresarial do estado. Os dados não incluem 
trabalhadores de serviço doméstico e no que se refere à administração central, regional e local e aos institutos públicos incluem apenas os 
trabalhadores em regime jurídico de contrato individual de trabalho. Para mais informações sobre os Quadros de Pessoal, consulte o site 
dedicado do INE.  


