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Resumo 

 

O desemprego é um dos principais problemas sociais das sociedades contemporâneas. 

Quando a situação de desemprego se prolonga no tempo e se torna de longa duração, as 

dificuldades na reintegração no mercado de trabalho são acrescidas, mesmo em indivíduos 

qualificados. Neste enquadramento, este estudo caracteriza a vivência emocional dos 

profissionais qualificados que se encontram em situação de desemprego de longa duração. O 

presente estudo segue uma abordagem qualitativa e a recolha dos dados realizou-se com 

recurso a dez entrevistas semiestruturadas, realizadas a um conjunto de participantes 

qualificados e que se encontravam em situação de desemprego de longa duração. Através das 

entrevistas, foi realizada a caracterização das vivências pessoais dos participantes, as 

estratégias de coping utilizadas, como é a vivência emocional deste período e quais são as 

projeções para o futuro destes profissionais. Os resultados obtidos revelam que o género, a 

idade e o tempo de desemprego são fatores que podem dificultar a reintegração no mercado 

de trabalho, enquanto o suporte familiar ou de amigos próximos tende a atenuar os efeitos do 

desemprego. Para além disso, foram encontradas emoções que variam entre a paz e a tristeza. 

As principais perdas foram económicas, de estatuto social e a desistência de sonhos e 

projetos. 

 

 

Palavras-Chave: Desemprego; desemprego de longa duração; qualificação; coping; 

vivência emocional.  



 iv 

Abstract 

Unemployment is one of the main social problems of contemporary societies. When the 

unemployment situation continues over time and becomes long lasting, the difficulties to 

reintegrate the labor market are increased even for qualified individuals. In this context, this 

study characterizes the emotional experience of long-term unemployed among qualified 

professionals. The present study follows a qualitative approach and the data collection was 

carried out through semi-structured interviews, target to ten long-term unemployed and 

qualified professionals. Through the interviews, the participants' personal experiences were 

characterized, including the coping strategies used, the emotional experiences during the 

unemployment period and the projections for the future. The results show that gender, age 

and unemployment duration are factors that may hinder the reintegration into the labor 

market, while family or close friends’ support tend to mitigate the negative effects of long-

term unemployment. In addition, emotions range from peace to sadness, and the main 

reported losses are economic, social status and abandon of dreams and projects. 

 

Keywords: Unemployment; long-term unemployment; qualification; coping; emotional 

experience.  
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1. Introdução 

O desemprego é uma realidade constante nas sociedades contemporâneas e que exige aos 

indivíduos a adoção de estratégias para enfrentar as condições da situação de desemprego. 

Desde 2007, o mercado de trabalho tem sido caracterizado por baixos níveis de 

empregabilidade, baixo crescimento salarial e menor qualidade do emprego devido à grande 

instabilidade dos mercados (OECD, 2016).  

Dentro deste enquadramento, não apenas os jovens pouco qualificados, como as mulheres 

e os desempregados de longa duração são considerados como grupos mais vulneráveis e cuja 

recuperação tem sido lenta (OECD, 2016). Por exemplo na OCED, no quarto trimestre de 

2015 existiam 40 milhões de desempregados, dos quais 13,3 milhões são desempregados de 

longa duração e mais de metade dos empregados de longa duração estão nesta situação há 

dois ou mais anos (OECD, 2016).  Em Portugal e de acordo com a informação disponibilizada 

no PORDATA (2017), em 2016 existiam 573 milhares de desempregados, dos quais 109 

milhares eram altamente qualificados e 355,6 milhares eram desempregados de longa 

duração. Segundo dados do Observatório da Emigração, em 2014 a população ativa situava-

se nos 5,4 milhões, dos quais 23,1% correspondem a ativos altamente qualificados. Em 2015, 

existiam 2,306 milhares de emigrantes a residir no estrangeiro, sendo o Reino Unido, a Suíça 

e Alemanha, os três principais países de destino da emigração portuguesa. Devido à crise das 

dívidas soberanas e os efeitos das políticas de austeridade, a emigração verificou uma 

tendência crescente, tendo um pico em 2013, correspondendo a uma variação entre 110 e 120 

mil saídas. Ainda assim, os dados de 2015 reportam uma emigração que se situa nas 110 mil 

saídas por ano. No que diz respeito aos dados do último censos em 2010/2011, da população 

emigrada em países da OCDE, 11% eram cidadãos qualificados (com o grau de licenciado) 

(Pires, Pereira, Azevedo, Santo e Vidigal, 2016). 

Neste contexto, este estudo visa conhecer a vivência emocional dos profissionais 

altamente qualificados que se encontram em situação de desemprego de longa duração. Para 

o efeito, entende-se por “profissional altamente qualificado”, aquele que tem um grau 

académico correspondente à licenciatura, mestrado ou doutoramento. No caso da 

licenciatura, esta foi incluída uma vez que o acesso a determinadas profissões é conseguido 
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com este grau, ainda que o acesso a algumas profissões (e.g. engenharia) exija a 

obrigatoriedade do mestrado. Entende-se por “desemprego de longa duração” as situações 

previstas na Lei Portuguesa e vertidas no Decreto-Lei nº64-C/89 de 27-02-1989, a saber:  

 

“1 - Consideram-se desempregados de longa duração os trabalhadores disponíveis para o 

trabalho e à procura de emprego que há mais de doze meses se encontrem desempregados e 

inscritos nos centros de emprego;   

2 - São equiparados a desempregados de longa duração as pessoas com idade não inferior 

a dezoito anos, disponíveis para o trabalho e em situação de procura de primeiro emprego, 

que se encontrem inscritas nos centros de emprego há mais de doze meses;   

3 - Para os efeitos do disposto no número anterior, consideram-se em situação de primeiro 

emprego os trabalhadores que nunca tenham sido contratados por tempo indeterminado.” 

("Diário da República nº 48 Série I de 27/02/1989 Suplemento 2," 1989). 

  

Clarificadas as questões conceptuais referidas, está aberto o caminho à realização de uma 

investigação focada na temática da empregabilidade e das questões associadas à dificuldade 

de (re)integração no mercado de trabalho por profissionais que, pelas suas qualificações, não 

teriam dificuldades em validar e desenvolver uma carreira profissional. 

Este documento está distribuído por vários capítulos, sendo que no Capítulo 2 é 

apresentada a revisão da literatura, iniciando-se com um enquadramento sobre a relação entre 

o desemprego e as emoções que esta situação pode suscitar nos indivíduos. É também 

importante perceber quais as motivações que levam a ser-se qualificado e também o que é o 

coping e como este se explica e entende. A revisão da literatura pretende, fundamentalmente, 

criar uma base para as questões de investigação apresentadas. 

 No Capítulo 3 apresenta-se a metodologia utilizada, bem como é descrita a recolha da 

informação e o tratamento dos dados, para além da caracterização da amostra. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos ligados com as questões de 

investigação.  

No Capítulo 5 discutem-se os resultados por referência com a revisão da literatura, com 

destaque para estudos anteriores que abordaram questões semelhantes. Para além disso, são 
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apresentadas as limitações deste estudo, as contribuições e sugestões para investigação 

futura, bem como as suas contribuições práticas.  

Para terminar esta dissertação, no Capítulo 6 são destacadas as principais conclusões 

deste estudo.  
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2. Enquadramento teórico  

No que diz respeito à revisão da literatura relevante, o foco incidiu em perceber qual o 

estado da arte no que diz respeito aos conceitos associados ao desemprego, qual a importância 

das perceções individuais do desemprego, que estratégias utilizam os profissionais numa 

situação de desemprego, entre outras temáticas relacionadas.   

2.1. Desemprego e emoções – Que relação? 

À partida, um individuo em situação de desemprego apresenta significativamente menos 

satisfação com a vida em geral do que os indivíduos que têm um emprego a tempo completo 

(Powdthavee, 2012). Mas antes da perda de emprego, importa perceber de que forma os 

indivíduos percecionam a sua relação com o emprego que têm. Por exemplo, Gallie,  

Felstead, Green e Inanc (2016) fizeram uma interessante distinção entre o medo de perder o 

emprego e a insegurança associada a vários aspetos do emprego, como o tratamento por parte 

de superiores, as competências profissionais, a descrição e o interesse das tarefas, bem como 

a retribuição. A insegurança tende a ter uma maior representação nas preocupações dos 

indivíduos. As variações no mercado de trabalho bem como reestruturações recentes nas 

organizações suscitam maiores receios nos indivíduos, aspeto que é moderado pela idade ou 

o tipo de contrato de trabalho. As organizações mais tecnológicas e mais suscetíveis à 

implementação de novos processos estão também associadas a maior insegurança no 

emprego (Gallie et al., 2016). 

Para Blustein, Kozan e Connors-Kellgren (2013), existem três temáticas importantes 

quando se aprofunda a experiência do desemprego: o conteúdo e a carga emocional, os 

fatores contextuais associados à vida do indivíduo e a discriminação. O conteúdo e a carga 

emocional das histórias sobre a perda de emprego são importantes para compreender a 

vivência pessoal da perda. Assim, associado à perda está, muitas vezes, a esperança de novas 

fontes de satisfação, mesmo que esta esperança coexista com sentimentos de raiva, tristeza e 

trauma pela perda de emprego.  

Outra das temáticas está associada aos fatores contextuais associados à vida do indivíduo, 

sendo que a existência de recursos financeiros, suporte social e relacional, bem como o 
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impacto que as forças macro, como os media ou as políticas governamentais, têm no 

individuo e na facilidade ou dificuldade no acesso ao emprego (Blustein et al., 2013).   

A terceira das temáticas está associada aos diferentes tipos de discriminação, seja ao nível 

da idade ou das condições físicas dos candidatos a novos empregos. Estes autores defendem 

ainda que os indivíduos mais otimistas e capazes de reformularem positivamente as 

perceções do desemprego tendem a experienciar menos stress durante os períodos em que se 

encontram desempregados (Blustein et al., 2013). 

O conceito de identidade relacionada com o trabalho é importante nesta investigação, 

uma vez que foca as questões da “identidade e autodefinição que estão ligadas à 

participação em atividades de trabalho ou como membro de grupos, organizações ou 

profissões (...) ”, ou seja, “a forma como os indivíduos se constroem a si próprios no contexto 

de trabalho” (Dutton, Roberts e Bednar, 2010). 

No que diz respeito à sintomatologia observada nestes indivíduos é possível destacar um 

conjunto de indicadores de saúde mental como depressão, ansiedade, sintomas 

psicossomáticos, sensação de bem-estar e autoestima subjetiva. Estes indicadores tendem a 

atingir e a estabilizar em valores elevados, sobretudo durante o segundo ano de desemprego 

e em situações de desemprego de longa duração. Por outro lado, as situações de desemprego 

são vistas como mudanças negativas na saúde mental e sobretudo como causadoras da 

situação de stress (Paul e Moser, 2009).  

A questão da fadiga é também importante de destacar ao longo do processo de procura 

de emprego. Os indivíduos que se encontram numa situação de procura ativa de emprego, 

tendem a vivenciar situações de fadiga sobretudo a longo prazo, o que leva a que a energia 

despendida no processo diminua, fazendo com que os resultados sejam piores (Lim, Chen, 

Aw e Tan, 2016). Assim, foram registados maiores níveis de fadiga em indivíduos que 

dispõem de menores recursos, seja a nível económico, psicológico ou social, sendo que este 

facto pode estar relacionado com um menor desinvestimento na qualidade ou na intensidade 

dos comportamentos de procura de emprego.  
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Por outro lado, quando a procura de emprego se prolonga no tempo, os indivíduos tendem 

a adotar outros mecanismos de coping sobretudo no que diz respeito à prevenção de recursos, 

como os financeiros, estando o foco na aceitação de qualquer oferta de emprego, 

independentemente da probabilidade de sucesso na função ou alinhamento com o perfil (Lim 

et al., 2016).  

2.2. “Ser” altamente qualificado... Que motivações? 

Existem várias motivações para um jovem adulto decidir seguir um curso superior. 

Assim, é possível destacar os motivos familiares, objetivos de carreira, satisfação pessoal, os 

professores, amigos e até a própria universidade, bem como o grau a atingir, a possibilidade 

de ter uma bolsa de estudo e o gosto pela aprendizagem (Horyna e Bonds-Raacke, 2012). Por 

outro lado, como obstáculos, o desporto, os trabalhos de casa, problemas familiares, o 

namorado/namorada, problemas pessoais/familiares, professores e amigos, ter um emprego 

a tempo parcial ou desinteresse geral podem ser apontados como fatores que levam a não 

seguir o ensino superior (Horyna e Bonds-Raacke, 2012).  

Frequentar um curso superior e concluí-lo com sucesso é um importante marco na vida 

de um indivíduo. Sendo graduado, surgem novos desafios associados a um papel diferente 

na sociedade, mais adulto e com um grau de complexidade diferente. Ao longo do seu período 

de formação, a forma como os futuros graduados aproveitam o tempo durante o curso, tende 

a ter implicações no significado que é dado a esta conquista. A importância é considerada 

superior caso o estudante passe mais tempo com os seus amigos e família, levando a 

alterações na personalidade a longo prazo (Wilt, Bleidorn e Revelle, 2016). Estas alterações, 

por seu turno, levam a alterações ao nível psicossocial, estando ligadas a resultados como 

maior entusiasmo pelo trabalho, felicidade, autoestima, esperança e otimismo. Se ser 

graduado não tiver um significado tão forte, este facto está associado a ansiedade e depressão, 

comportamentos aditivos e aborrecimento generalizado (Wilt et al., 2016). 

A qualificação dos indivíduos marcou a alteração do paradigma associado ao trabalho e 

à força de trabalho. Nos Estados Unidos, em 1940, após o final da Grande Recessão, 

existiriam menos de 2.9 milhões de graduados, tendo este número aumentado para 14 milhões 

em 1975. Para além disso, um terço de todos os trabalhadores Americanos frequentaram a 
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universidade, durante os anos 70 (Kaufman, 1982). Atendendo à realidade dos Estados 

Unidos, com o crescimento da população graduada que se tornou um importante segmento 

da força de trabalho, verificou-se uma maior vulnerabilidade às alterações da realidade 

económica, o que afeta a oferta e a procura de profissionais, mesmo para aqueles que são 

qualificados (Kaufman, 1982).  

A aposta na educação e formação são, assim, determinantes importantes na participação 

no mercado de trabalho e para o emprego, uma vez que, para os empregadores, ter um grau 

superior é indicador de um conjunto de competências do potencial candidato. Para além 

disso, a quota de jovens que não estudam nem trabalham é relativamente pequena comparada 

com aqueles que completaram um grau superior, mas muito superior àquela preenchida por 

aqueles jovens que completaram, pelo menos, o ensino secundário (OECD, 2015).  

Mesmo contabilizando o impacto da crise económica, o aumento do desemprego junto 

dos jovens adultos graduados é menos acentuado, comparativamente aqueles que não têm 

um grau de estudos superior (OECD, 2015) 

2.3. Coping 

É possível definir coping como “constantemente alterar os esforços cognitivos e 

comportamentais para lidar com determinadas exigências internas e/ou externas que são 

percecionadas como ameaçadoras ou que excedam os recursos da pessoa” (Lazarus e 

Folkman, 1984, p.141). Esta definição apresenta algumas limitações uma vez que coping é 

um processo e não um traço, que deve ser distinguido de um comportamento adaptativo, para 

que o coping não esteja limitado a condições de stress psicológico. Não deve confundir-se 

coping com apenas lidar, já que se generalizaria a qualquer comportamento. O coping tem 

ainda duas funções primordiais, mais concretamente (a) gerir ou modificar um problema com 

o atuando no ambiente que causa stress e (b) regular a resposta emocional ao problema 

(Lazarus e Folkman, 1984). 

O coping pode ser considerado como um constructo organizacional utilizado para 

categorizar as ações individuais usadas para lidar com as experiências causadoras de stress, 

e não um comportamento específico ou uma crença que possa ser replicada da forma desejada 
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(Skinner, Edge, Altman e Sherwood, 2003). Para melhor entender a conceção de coping, 

Skinner et al. (2003) apresentam uma conceptualização, de acordo com a seguinte imagem:  

 

  

 

Figura 1- Uma conceção hierárquica das estruturas de coping, cf. Skinner, Edge, Altman e Sherwood (2013, 

p.218). 

  

Segundo esta concetualização, num nível inferior existem as instâncias de coping, que se 

traduzem nas múltiplas respostas que os indivíduos geram ao lidar com situações de stress 

no dia-a-dia. Ao nível central, existem dois níveis intermédios categorizados como “formas 

de coping” e que correspondem aos tipos de ações que podem classificar as instâncias de 

coping, bem como um nível superior intitulado “famílias de coping”, que representam as 
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múltiplas formas e natureza das diferentes formas de coping. A um nível superior 

encontramos os processos adaptativos, que correspondem a um maior processo resultante do 

coping gerado após um conjunto de respostas originadas na sequência de um determinado 

estímulo (Skinner et al., 2003). 

A existência de um evento marcante na vida do individuo tende também a modificar a 

identidade dos indivíduos, sendo que a perceção de uma discrepância entre a sua identidade 

atual e a ideal é percebida como associada a uma perda. Para além disso, os momentos 

negativos tendem a potenciar o desenvolvimento pessoal, uma vez que colocam em jogo 

importantes processos de desenvolvimento da identidade (Conroy e O'Leary-Kelly, 2014).  

Existem ainda alguns recursos que podem ser colocados em jogo, uma vez que as 

estratégias de coping são determinadas pela avaliação cognitiva de uma determinada 

situação. Como recursos é possível identificar a saúde e energia, as crenças positivas, as 

competências de resolução de problemas, as competências sociais, o suporte social e os 

recursos materiais. Por outro lado, aspetos como os constrangimentos pessoais ou ambientais 

ou o nível de ameaça podem limitar a utilização dos recursos de coping (Lazarus e Folkman, 

1984). 

Também a forma como o indivíduo perceciona a problemática, tende a influenciar a sua 

vivência e a forma como vai atuar perante o problema. Os indivíduos que têm um locus de 

controlo interno tendem a acreditar que os resultados provem das suas ações e como tal uma 

possível oferta de emprego depende do seu empenho, enquanto os que têm um locus de 

controlo externo acreditam que os resultados pouco têm a ver com os seus esforços 

individuais (McGEE, 2015).  

No que diz respeito às estratégias de coping utilizadas, existem importantes 

particularidades associadas ao perfil da profissão e que têm de ser consideradas. Num estudo 

realizado por Raito e Lahelma (2015) com jornalistas e gestores, são destacados os diferentes 

mecanismos utilizados. Assim, o desemprego para os jornalistas tem menos implicações ao 

nível do bem-estar mental do que para os gestores, porque os primeiros têm carreiras muito 

associadas a trabalhos enquanto freelancers ou com contratos a termo certo, do que os 

segundos, o que os habilitará a lidar melhor com a insegurança. Se para os jornalistas, a 

situação de desemprego está mais associada a uma diminuição da rede de contactos 
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profissionais e não tanto a um questionamento das suas competências, para os gestores esta 

situação representa uma perda de estatuto e de desafios profissionais relevantes. Em comum, 

ambos os grupos estudados revelam preocupações sobre como se organizará a vida pessoal 

após o término do subsídio de desemprego e as dificuldades económicas, sendo que os 

sentimentos negativos, a ansiedade e a fadiga crescente têm particular incidência. Perante 

estas situações, os mecanismos de coping tendem a tornar-se mais frágeis com o tempo e a 

permanência fora do mercado de trabalho tende a aumentar o risco de exclusão social (Raito 

e Lahelma, 2015). 

Outro dos conceitos que pode ser evocado recorrendo ao estudo de Vansteenkiste 

Verbruggen e Sels (2016) prende-se com a flexibilidade na procura de emprego, que pode 

também ser uma estratégia de coping face a uma situação de desemprego. Como tal, um 

candidato que adote uma postura de maior flexibilidade na procura de emprego revela-se 

menos exigente ao nível da retribuição/nível hierárquico, conteúdo funcional ou distância do 

local de trabalho, o que aumenta a probabilidade de sair da situação de desemprego. É 

importante referir que a flexibilidade na procura de emprego não se apresenta como uma 

estratégia de coping mais acertada, sendo adotada quase sempre por motivos mais negativos, 

como a existência de poucas oportunidades no mercado de trabalho, dificuldades económicas 

ou más experiências de ajustamento à função no anterior emprego. Em situações de perda de 

emprego recentes, não foi verificado que os candidatos sejam mais flexíveis no que diz 

respeito à retribuição (Vansteenkiste et al., 2016), o que tenderá a ocorrer à medida que o 

desemprego se prolonga. Para além disso, “os indivíduos que se candidatam a empregos que 

estão abaixo da anterior retribuição ou nível funcional têm mais frequentemente 

competências a mais para a função, o que pode ser visto como um problema menor para o 

empregador, já que assim necessita de menos formação” (Vansteenkiste et al., 2016).  

Também a questão de aceitação de empregos de caracter temporário pode apoiar no 

processo de reintegração no mercado de trabalho. De facto, ainda que no início da situação 

de desemprego, o facto de um emprego temporário poder diminuir a probabilidade de 

encontrar outro emprego, numa situação de desemprego de longa duração essa probabilidade 

inverte-se e torna-se mais provável encontrar um novo emprego, sobretudo se se tratar de um 

emprego no mesmo setor. A acrescentar que em trabalhadores com níveis de escolaridade de 
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nível superior, existe uma maior penalização no salário auferido quando em situações de 

trabalho temporário, comparativamente com trabalhadores com menor grau de escolaridade 

(Caliendo, Kunn e Uhlendorff, 2016). 

A duração da situação de desemprego é também importante para o indivíduo, até porque 

com o passar do tempo tendem a ser menos atrativos para os empregadores (Koen, Klehe e 

Vianen, 2013). Numa situação de desemprego de longa duração, existe uma dificuldade 

acrescida e uma baixa probabilidade de sucesso em reintegrar o mercado de trabalho. Ainda 

assim, apesar dos indivíduos se encontrarem numa situação de desemprego de longa duração, 

mantém a sua identidade profissional e a procura ativa de emprego, e esta tende a ser mais 

eficaz se adotarem estratégias mais focadas na função desejada do que por tentativa e erro. 

Não obstante, é também relevante destacar a importância dos serviços que trabalham com 

estes indivíduos e onde o foco é aumentar a sua empregabilidade (Koen et al.,2013). Uma 

evidência encontrada no estudo de Kroft, Lange, Notowidigdo e Katz (2016) refere-se ao 

facto do tempo em que o individuo se encontra desempregado influenciar a probabilidade de 

reencontrar emprego. Por outras palavras, por quanto mais tempo se encontra desempregado, 

menor a probabilidade de ser contactado por um empregador e menos esforço é empregue na 

procura de emprego. Também existe a evidência de que os indivíduos que estão em situação 

de desemprego de longa duração são menos eficientes na procura de emprego do que aqueles 

que estão em desemprego há menos tempo (Kroft et al., 2016). Para além disso, os 

empregadores tendem a percecionar o desempregado de longa duração como um potencial 

problema. O estudo de Bonoli (2014) encontrou evidências no que diz respeito ao facto dos 

empregadores poderem considerar o risco de falta de motivação ou de baixa produtividade, 

sobretudo em empresas de maiores dimensões cujos critérios de seleção são mais restritivos 

e a pool de candidatos é maior.   

Outra das realidades existentes e identificáveis no atual paradigma económico está 

relacionada com a dificuldade de os recém-graduados ingressarem no mercado de trabalho. 

Assim, os graduados durante os últimos anos que foram marcados pela recessão e pela crise 

tiveram uma probabilidade diminuída de encontrar um emprego quando comparados com os 

indivíduos que entraram no mercado de trabalho em anos de crescimento económico e 

prosperidade (Monteiro e Almeida, 2015).  
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Tendo esta premissa como base, os trabalhadores estudantes têm maior controlo 

(associado a maior capacidade de enfrentar desafios de carreira), antecipam mais as 

dificuldades de transição para o mundo do trabalho e apresentam maior curiosidade do que 

os estudantes sem qualquer atividade profissional, sendo que estas vantagens podem estar 

associadas a uma melhor vivência em qualidade nos momentos de transição de carreira 

(Monteiro e Almeida, 2015).  

 Numa outra ótica, é importante atentar às dificuldades associadas ao fator idade. Esta 

realidade prende-se com o facto de que os indivíduos com uma idade superior (mais de 50 

anos de idade) e que se encontram à procura de emprego têm baixas hipóteses de voltarem a 

trabalhar. Atentando a um estudo realizado na Alemanha, foram identificados fatores que 

afetam positivamente a probabilidade de encontrar emprego, mais concretamente, a educação 

superior, a vinculação ao mercado de trabalho, a flexibilidade e a perceção de autoeficácia. 

Por outro lado, aspetos como a necessidade de cuidados de saúde, a ausência de um parceiro 

ou o desemprego do parceiro tendem a afetar negativamente a empregabilidade destes 

candidatos (Tisch, 2015). 

Pela complexidade de fatores que envolvem a situação de desemprego, existem fatores 

que podem apoiar ou dificultar a vivência desta situação. Sendo uma experiência 

potencialmente traumática, o suporte social, seja de um familiar, do parceiro ou de um amigo 

mais próximo, tendem a afetar significativamente as perceções individuais de autoestima, 

autoeficácia e eficácia do processo de procura de emprego. Por exemplo, o género é um 

aspeto importante, já que frequentemente os homens percecionam-se como o “ganha-pão” 

do lar e ao verem-se sem essa função, podem procurar na sua rede de suporte o alento para 

enfrentar esta situação (Maddy, Cannon e Lichtenberger, 2015).   
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2.4. Objetivos e questões de investigação  

O principal objetivo deste estudo é caracterizar a vivência emocional dos profissionais 

altamente qualificados que se encontram em situação de desemprego de longa duração. 

Adicionalmente, e para aprofundar o conhecimento deste tema, foram estabelecidas as 

seguintes questões de investigação: 

 

Q1: Como é caracterizada a vivência da situação de desemprego de longa duração? 

Q2: Quais as estratégias de coping utilizadas para vivenciar a situação de desemprego 

de longa duração? 

Q3: Como é caracterizada a vivência emocional e a projeção para o futuro da situação 

de desemprego de longa duração? 
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3. Metodologia  

Nesta seção, serão abordadas as particularidades mais importantes no que diz respeito à 

metodologia do estudo, mais concretamente, qual a metodologia de investigação a adotar, a 

caracterização dos participantes e os seus critérios de inclusão e exclusão, qual o 

procedimento para a recolha dos dados, bem como foi realizado o tratamento dos dados 

obtidos.   

3.1. Metodologia de investigação 

Para melhor serem atingidos os objetivos deste estudo, foi seguida uma metodologia 

qualitativa. Este tipo de abordagem recorre a técnicas interrogativas e exploratórias que 

permitem aprofundar a temática em análise, sendo que neste estudo se pretende compreender 

como os indivíduos pensam ou se comportam face ao desemprego. Assim, a investigação é 

iniciada providenciando uma descrição ou uma representação que corresponde à disposição 

mental e à ação do indivíduo. Após este enquadramento, surgem as questões que permitem 

perceber as interpretações e os significados das decisões e escolhas (Barnham, 2015). 

Esta metodologia é particularmente adequada para a análise de ideologias, sistemas de 

valores e as suas representações, bem como as estratégias e as componentes de uma situação 

problemática, das reações a uma decisão ou o impacto de uma medida (Quivy e 

Campenhoudt, 2005). Para além disso, permite a reconstituição de realidades passadas, 

aprofundando as suas mentalidades e sensibilidades (Quivy e Campenhoudt, 2005). 

3.2. Procedimento de recolha de dados 

Para caracterizar a vivência emocional dos profissionais altamente qualificados que se 

encontram em situação de desemprego de longa duração em Portugal, foi necessário 

identificar e persuadir potenciais participantes, disponíveis para partilharem as suas 

vivências. Para o efeito, para além da rede de contatos do autor, existiu a necessidade de 

recurso à rede social LinkedIn, que permitiu não apenas a identificação dos possíveis 

candidatos, mas também o contato com os mesmos. 
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A participação neste estudo teve, como primeiro momento, a apresentação dos objetivos 

do mesmo, seguida da formalização da participação no estudo. Os pressupostos do estudo, a 

garantia da confidencialidade dos dados utilizados, a utilização dos dados apenas com o 

objetivo de elaboração da Dissertação de Mestrado e para efeitos de eventual produção 

científica foram reduzidos a escrito, sendo o documento constante destas condições rubricado 

pelo participante (Anexo 1 – Consentimento Informado). Os temas que seriam abordados 

durante a entrevista foram enviados previamente através de correio eletrónico a cada 

candidato e só após o consentimento, foram agilizados tanto a calendarização como o 

local/meio de realização da entrevista. 

 Com a aceitação, o participante foi entrevistado num único momento temporal. Foi 

conduzida uma única entrevista semiestruturada com cada participante, com o objetivo de 

aprofundar as questões de investigação. O entrevistador foi apenas um facilitador e articulou 

as questões de acordo com o fluir natural da entrevista. O objetivo foi a criação de um clima 

facilitador e não invasivo, convidando o entrevistado a explorar as questões de acordo com 

as suas perceções individuais no que aos temas abordados diz respeito.  

A técnica da entrevista semiestruturada revelou-se a técnica de recolha de dados mais 

adequada para este estudo porque permite descrições mais detalhadas e apresentam as 

respostas de acordo com a perceção e as emoções dos participantes (Patton, 2015). 

Não foi escolhida a técnica do focus group, uma vez que esta técnica envolve grupos 

homogéneos, o que não é consentâneo com os objetivos do estudo. Também não foi escolhida 

a narrativa, uma vez que este método analisa uma história no seu todo, com principio, meio 

e fim. Por seu turno, a observação também não foi escolhida, uma vez que consiste na recolha 

de dados resultantes dos comportamentos, ações e todo o espectro de interações interpessoais 

através da observação direta, o que seria difícil de conseguir de acordo com os objetivos do 

estudo (Patton, 2015). 

3.3. Entrevista semiestruturada  

 A entrevista semiestruturada (Anexo 2 – Guião de Entrevista) foi, essencialmente, 

exploratória e dividida em três partes. A primeira parte destina-se a obter um perfil 

sociodemográfico dos participantes que foram inquiridos sobre a idade, género, zona de 



 23 

residência, grau académico mais elevado, última profissão, área de formação, anos de 

experiência profissional e duração do período de desemprego em meses.   

 A segunda focalizou-se, essencialmente, nas estratégias utilizadas pelos profissionais 

perante a situação de desemprego. Foram exploradas temáticas como a vivência diária, as 

eventuais alterações nos relacionamentos próximos, a relação com o suporte familiar e social, 

a relação pessoal com a situação de desemprego, nomeadamente ao nível da perda ou 

mudança da identidade profissional.  

 Na terceira parte, o foco esteve nos resultados relacionados com a perda de emprego, as 

dificuldades vivenciadas e as perdas/ganhos identificados. Concretamente, foram avaliadas 

as perdas percecionadas pelos participantes, seja ao nível pessoal, como de hipóteses de 

carreira. Foram também aprofundadas as questões relativas ao posicionamento pessoal em 

relação ao mercado de trabalho, as estratégias de procura ativa de emprego e também as 

perceções relativas aos momentos atual e futuro.  

3.4. Caracterização da amostra 

Para fazerem parte deste estudo, os participantes obedeceram ao seguinte conjunto de 

critérios de inclusão: (1) serem residentes em Portugal, de ambos os sexos e grupos etários; 

(2) terem concluído um ciclo de estudos superiores, no mínimo, correspondente ao primeiro 

ciclo (licenciatura); (3) estarem em situação de desemprego há 12 ou mais meses; (4) estarem 

em situação de procura ativa de emprego; (5) aceitarem, de forma informada, a participação 

no estudo; (6) terem disponibilidade para uma entrevista, presencial ou remota, através de 

Skype ou Google Hangouts.  

Foram ainda definidos alguns critérios de exclusão para a participação no estudo que 

clarificam algumas dúvidas relativas aos critérios de inclusão. Não foram incluídos os 

indivíduos que (1) estejam a trabalhar ativamente, independentemente de ser ou não na área 

de estudos, em situação formal ou informal; (2) estejam em situação de desemprego há menos 

de 12 meses; (3) não consintam nas regras vertidas na declaração de consentimento 

informado.    

 



 24 

Seguindo estritamente os critérios definidos, foram entrevistados dez participantes, todos 

residentes em Portugal. As entrevistas realizaram-se entre os meses de maio e julho de 2017, 

tendo sido realizadas em Português. Das entrevistas realizadas, oito decorreram 

presencialmente e duas através de Skype. A duração média de cada entrevista foi de trinta 

minutos (com um mínimo de 20 minutos e máximo 90 minutos) e todas foram integralmente 

transcritas. A tabela seguinte resume as caraterísticas demográficas dos participantes: 

 

 Género Idade 
Última 

Profissão 
Nacionalidade 

Tempo de 

Desemprego 

Grau 

Académico 

Área de 

Qualificação 

Área de 

Residência 

António Masculino 56 
Diretor 

Comercial 
Portuguesa 26 meses Licenciatura Filosofia Porto 

Marcus Masculino 41 
Técnico de 

Redes 
Brasileira 12 meses Licenciatura 

Informática de 

Gestão 
Lisboa 

Joana Feminino 46 Advogada Portuguesa 14 meses Licenciatura Direito Lisboa 

Maria Feminino 54 
Responsável 

de Projeto 
Portuguesa 22 meses Licenciatura 

Engenharia 

Mecânica 
Aveiro 

Pedro Masculino 34 Bancário Portuguesa 13 meses Mestrado Economia V.N.Gaia 

Raquel Feminino 48 Empresária Portuguesa 14 meses Licenciatura Gestão 
Viana do 

Castelo 

Ricardo Masculino 38 

Técnico de 

Segurança do 

Trabalho 

Portuguesa 15 meses Licenciatura 

Engenharia da 

Segurança do 

Trabalho 

Amarante 

Cátia Feminino 31 Psicóloga Portuguesa 48 meses Mestrado Psicologia Porto 

Ana Feminino 27 Enfermeira Portuguesa 18 meses Licenciatura Enfermagem Porto 

Clara Feminino 42 
Diretora 

Técnica 
Portuguesa 20 meses Mestrado Psicologia Lisboa 

 

Tabela 1 – Caraterização da Amostra 

 

Neste estudo foram entrevistados dez participantes. Deste total de participantes, 60% 

correspondem ao género Feminino e 40% ao género Masculino.  

Dos participantes do estudo, a maior percentagem corresponde à faixa etária entre os 41 

e os 50 anos. A média de idades dos participantes situa-se nos 41,7 anos. Por seu turno, a 

variação de idades oscila entre os 27 (mínimo) e 56 (máximo) anos de idade. 

Do total de participantes, 20% são técnicos superiores, 20% são diretores e os restantes 

distribuem-se por outras categorias profissionais.   
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A grande parte dos participantes (90%) é de nacionalidade Portuguesa, enquanto um dos 

participantes é de nacionalidade Brasileira. 

Metade dos participantes deste estudo encontram-se desempregados por um período entre 

12 a 18 meses. O tempo médio de desemprego dos participantes corresponde a 20,2 meses. 

A variação do tempo de desemprego vai desde os 12 meses (valor mínimo) a 48 meses (valor 

máximo) de desemprego. 

O grau académico mais elevado obtido pelos participantes do estudo distribui-se de forma 

análoga entre Licenciatura e Mestrado.  

Os participantes são provenientes de distintas áreas de qualificação, sendo apenas 20% 

pertencentes à mesma área de estudos (Psicologia). 

As cidades de Lisboa e Porto são aquelas onde residem 60% dos participantes (30%, 

respetivamente). 

 Entre 5 a 10 anos na mesma função é o tempo de antiguidade apresentado por 30% dos 

participantes neste estudo. No que diz respeito ao tempo médio na mesma função, este 

corresponde a 10,1 anos. Dos participantes, 1 ano corresponde ao mínimo na última função, 

que varia até um máximo de 38 anos na última função. 

 

3.5. Procedimento de análise de dados  

Para o tratamento e análise dos dados foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo 

(Bardin, 1977). A análise de conteúdo utiliza os termos utilizados pelo entrevistado, a sua 

frequência, o discurso utilizado e o desenvolvimento são as fontes de informação sobre as 

quais o entrevistador tenta produzir conhecimento. Esta análise recorre ainda a processos 

técnicos precisos, como o cálculo das frequências, e é um tipo de análise cada vez mais 

frequente, já que permite tratar de forma metódica testemunhos e informações com um 

significativo grau de complexidade (Quivy e Campenhoudt, 2005). 

O conteúdo das entrevistas foi transcrito e foi utilizado o programa NVivo 11 para 

facilitar a análise qualitativa dos dados. Esta análise foi baseada no guião de entrevista, sendo 

criadas distintas categorias de análise que foram previamente definidas. À medida que a 

codificação do material progrediu foram adicionadas novas subcategorias, num 
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procedimento misto (da literatura para o material e, inversamente, do material transcrito para 

a inclusão de novas categorias analíticas). A análise categorial temática é, de todas, a mais 

frequente e adequada à concretização dos objetivos deste estudo (Quivy e Campenhoudt, 

2005). Por isso, o tema foi usado como unidade de registo e as questões da entrevista foram 

usadas como unidade de contexto (Bardin, 1977). 

O capítulo seguinte apresenta os resultados desta análise organizados por questão de 

investigação e usando os excertos das entrevistas realizadas para ilustrar os resultados 

obtidos.   
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4. Resultados 

O principal objetivo deste estudo é caracterizar a “vivência emocional dos profissionais 

altamente qualificados que se encontram em situação de desemprego de longa duração”. 

Nesta secção, estão vertidos os resultados para cada questão de investigação. A tabela 

seguinte resume a estrutura de categorias e subcategorias geradas pela análise de conteúdo 

 

D
a
d
o
s 

d
o
 E

n
tr

ev
is

ta
d
o
 

Dados Demográficos 

Vivência do Desemprego 

Discriminação 

Rotinas 

Suporte 

Estratégias de Coping com o 

Desemprego 

Ajustamento 

Contactos para Entrevistas 

Decisões sobre propostas de emprego 

Estratégias na procura ativa de 

emprego 

Vivência Emocional do Desemprego 

Dificuldade 

Expetativas 

Ganhos 

Perdas 

Sentimentos 

Projeção para o futuro 

 

Tabela 2 – Resumo da estrutura de categorias resultante da análise de conteúdo categorial temática 
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4.1.1 Como é caracterizada a vivência da situação de desemprego de longa duração? 

Relativamente a esta questão, foram criadas subcategorias, como ilustrado na Tabela 3.  

Vivência do Desemprego 

Subcategoria Fonte Referências 

Discriminação 10 12 

Rotinas 10 24 

Suporte 10 15 

Total 51 

Tabela 3 - Dados relativos à vivência do desemprego. 

 

Durante o período de desemprego, a discriminação pode sobressair como um dos aspetos 

que condiciona a forma como os indivíduos encaram este período de vida. Os participantes 

deste estudo deram mais ênfase às situações vividas no processo de procura ativa de emprego. 

Assim, identificaram-se alguns relatos de situações discriminatórias, seja de género, idade 

ou nacionalidade enquanto noutros participantes a discriminação é sentida por contraste com 

o desempenho profissional no passado.   

 

“...questão da idade torna-se, implicitamente, um obstáculo.”  

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

“Pela minha idade e por ser mulher. Uma mulher num cargo de chefia num mundo 

marcadamente de homens é um tipo de discriminação muito presente.”  

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

 “Só quando numa entrevista se pensava ter filhos. Senti que ter dito que sim cavou a 

minha sepultura para aquele lugar. A partir daí comecei a mentir. Até a aliança tiro 

quando vou às entrevistas, para todos sou solteira e sem vontade de constituir família. “ 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 
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“Apenas senti uma vez por ser brasileiro. Achava que queria ir "mandriar" e que não 

percebia nada.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 

 

 “Às vezes perguntam-me porque não trabalho há tanto tempo. Fico sem saber o que 

responder, só digo que as coisas não estão fáceis. “ 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

 

 “Pelo facto de a minha empresa ter falido, já sou considerada a pior profissional do 

mundo. Ninguém quer saber dos motivos. Se falhamos uma vez, já somos uma nódoa.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

Devido à situação de desemprego, há uma profunda alteração das rotinas impostas e 

este ajustamento necessita de ser efetuado para mediar os efeitos negativos desta condição. 

Os participantes referem distribuir as suas rotinas entre tarefas domésticas, aquisição de 

novos conhecimentos e também na procura ativa de emprego.  

 

 “Atualmente passo os meus dias em arrumações domésticas e também com alguns 

elementos da família. (...) a minha vida é rotineira e um pouco vazia de conteúdo. ” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Incluí a universidade e a formação como complemento de vida, estava a viver para o 

meu filho e para a vida doméstica.” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 

 

“Tenho também viajado, já há muitos anos que não tirava férias. No dia-a-dia faço 

também voluntariado de rua. “ 

(Homem de 34 anos, desempregado há 13 meses, ex-Bancário) 
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 “Agora sou a cuidadora dos meus pais. Eles precisam de mim a tempo inteiro. Teve de 

ser assim, tive de vender a minha casa porque não tinha como a pagar. Agora dependo 

deles.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

Perante uma situação de desemprego, sobretudo nas situações de desemprego de longa 

duração, o suporte é um dos aspetos com maior importância na vida do individuo. O suporte 

pode provir de várias fontes, seja o suporte familiar, social, entre outros. Os participantes 

destacam a elevada importância dada à família, aos amigos e aos antigos colegas de trabalho. 

 

“Sem dúvida o meu marido e a minha família. É com eles que posso contar, apenas e 

só.” 

(Mulher de 42 anos, desempregada há 20 meses, ex-Diretora Técnica) 

 

 “O suporte tenho sido eu mesmo e alguns amigos próximos.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 

 

 “Os meus amigos têm-me apoiado, têm-me dado alento e esperança. A família, mesmo 

à distância, revela grande preocupação.” 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

 “... Família e amigos de trabalho.” 

(Homem de 38 anos, desempregado há 15 meses, ex-Técnico de Segurança do 

Trabalho) 

 

 “O meu namorado e os meus pais. Também os amigos, mas nem tanto.” 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 
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4.1.2 Quais são as estratégias de coping utilizadas para vivenciar a situação de 

desemprego de longa duração? 

No que diz respeito às estratégias de coping utilizadas para vivenciar a situação de 

desemprego de longa duração, foram definidas quatro subcategorias, de acordo com a tabela 

seguinte.  

 

Estratégias de Coping com o Desemprego 

Subcategoria Fonte Referências 

Ajustamento 9 25 

Contactos para Entrevistas 10 10 

Decisões sobre propostas de emprego 10 10 

Estratégias na procura ativa de emprego 8 12 

Total 57 

Tabela 4 - Estratégias de coping durante o desemprego de longa duração. 

 

Recorrendo aos dados constantes na tabela, é possível perceber que nem todos os 

participantes conseguiram descrever as suas estratégias de coping, como foi o caso para 2 

entrevistados. No que diz respeito ao ajustamento, é possível identificar dois tipos de 

comportamentos que sobressaem das narrativas: a aceitação positiva e a rejeição da situação. 

Vários participantes apresentaram um ajustamento positivo à situação, colocando em jogo as 

suas competências individuais ou opções alternativas profissionais não consideradas antes:  

 

 “O desemprego está a ser bom para atualizar as minhas competências (...) Ganhei em 

qualidade de vida. Conheci pessoas novas e interessantes e estou a melhorar como pessoa 

e profissional.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 
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 “Passo o tempo a estudar e também dedicada ao meu filho. (...), entretanto, abri um 

gabinete próprio que, inicialmente, teve boa recetividade, mas acabei por ter de fechar, 

não conseguia suportar os encargos. (...) O ter saído também me fez mudar a perceção 

sobre as pessoas. (...) A minha rotina é passada entre casa e a universidade. Considero que 

estudar é o meu trabalho e uma condição necessária para regressar ao ativo.” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 

 

“Estou a pensar emigrar e como tal ando à procura do máximo de informação e 

analisar bem as possibilidades que tenho (...) Agora tem sido procurar trabalho e ir às 

sessões de esclarecimento sobre trabalhar no estrangeiro. Antes estava só a olhar para 

Portugal, mas isso não faz sentido, se ficar cá não me safo.” 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 

 

No entanto, outros participantes revelaram um ajustamento tendencialmente negativo e 

de rejeição da situação. Tal facto pode ser ilustrado pelas seguintes narrativas:  

 

 “A minha vida sofreu uma grande reviravolta. Em pouco tempo perdi o emprego, a 

estabilidade financeira e familiar (...) A minha rotina é a cuidar dos meus pais. Tive de 

mudar tudo.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

 “Não consigo encontrar emprego. Acho que já desisti de procurar. (...) ninguém me 

quer para trabalhar, é muito difícil isso.” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

 

Na verdade, narrativas tão antagónicas representam a perceção individual do ajustamento 

registado como resposta à situação de desemprego. No discurso corrente de todos os 

participantes, a temática do emprego está constantemente presente, bem como a importância 

que a rotina tem para cada um.  
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Decorrente das estratégias para enfrentar a situação de desemprego, é importante abordar 

a questão dos contactos para entrevistas, uma condição recorrente e frequentemente 

utilizada para admissão de novos colaboradores e, assim, assumiu uma grande importância 

para os indivíduos que se encontram à procura de uma nova reintegração no mercado de 

trabalho. Associado a estes contactos é frequente os participantes relatarem ansiedade e 

expetativa, como ilustrado nos relatos seguintes:  

 

 “Tenho ido a algumas e sinto que estou próximo do regresso. Fico muito ansioso, 

passo o tempo a pensar em como será trabalhar naquele sítio.” 

(Homem de 34 anos, desempregado há 13 meses, ex-Bancário) 

 

 “Fico com muita expetativa, sobretudo de sair desta situação. Quando percebo que 

não dá em nada, é mau, aquela sensação de fracasso. Fracasso da entrevista e meu.” 

(Homem de 38 anos, desempregado há 15 meses, ex-Técnico de Segurança do 

Trabalho) 

 

 “Sim. Muita ansiedade e expetativa, se é desta que fico. Mas raramente existe essa 

possibilidade e quando percebo até quase deixo de responder na entrevista.” 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 

 

Existem ainda os casos em que não existe qualquer expetativa ou esperança nos contactos 

para entrevistas por parte dos participantes.  

 

 “A maior parte dos anúncios estão feitos para alguém ou acha que não? É tudo 

fachada. Concursos públicos já nem gasto tempo e dinheiro a responder.” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

 

 

 



 34 

“Neste momento já vejo as entrevistas quase como um fardo. É entrevistadores sem 

qualquer conhecimento da realidade ou experiência, são propostas ridículas, é correr bem 

e nem uma resposta ter. Inicialmente criava muita expetativa, preparava-me muito bem e 

atempadamente, nunca serviu de nada. Agora vou naturalmente, consciente do meu valor e 

do que sei fazer bem.” 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

Uma das participantes acrescentou, para além da ausência de expetativa de contactos para 

entrevistas, que a sua experiência profissional anterior iria condicionar todas as hipóteses 

subsequentes:  

 

 “Fui apenas a uma entrevista e correu muito mal. Basicamente, tentaram quase fazer 

uma resenha breve da minha vida. Criticaram e apontaram o dedo para depois quase 

dizerem que com a minha idade e com o historial de falir uma empresa, ninguém me ia 

querer ter ao comando de nada.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

Numa situação de desemprego, são desencadeadas estratégias e usados mecanismos para 

enfrentar o desemprego. Analisando as estratégias de procura ativa de emprego, as 

apresentações pessoais, manutenção de redes de contacto e a formação pessoal encabeçam 

as principais estratégias relatadas pelos participantes.  

 

 “Também estou à procura de emprego, estou atento às ofertas, visito empresas e 

aproximo-me da rede de contactos que tenho.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Ocupo o meu tempo a fazer formações e enriquecer-me. Claro que também procuro 

emprego.” 

(Mulher de 42 anos, desempregada há 20 meses, ex-Diretora Técnica) 
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 “Consultar anúncios, verificar o LinkedIn, visitar alguns colegas e empresas, ir a 

entrevistas. Mostrar que estou no mercado de trabalho e que quero trabalhar.” 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

No processo de procura ativa de emprego e quando este não é bem-sucedido, existem 

situações e momentos de frustração e desânimo que, muitas vezes, levam ao desesperançar 

em solucionar a situação, como os seguintes relatos revelam: 

 

 “Tento contrariar, motivar-me com a procura de emprego, mas as portas não se têm 

aberto.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Não consigo encontrar emprego. Acho que já desisti de procurar.” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

 

Numa fase de procura ativa de emprego, é esperado que as estratégias colocadas em jogo 

resultem em, numa primeira instância, em entrevistas de emprego. Assim, é necessária a 

tomada de posição sobre as decisões sobre propostas de emprego que são apresentadas. 

Atendendo aos relatos dos participantes, recusar propostas que não estão de acordo com os 

objetivos individuais e profissionais, são muitas vezes posições necessárias e alicerçadas em 

motivos maioritariamente económicos.  

 “... Tive de recusar porque não me era economicamente vantajoso e também não creio 

que fosse adequado ao meu perfil.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “O salário era muito baixo, ao nível do que ganha um estagiário. Iria perder o valor 

do subsídio de desemprego que é superior. Para além disso era só uma substituição de 

licença de maternidade, logo não valia a pena o risco. Senti que era a decisão mais 

correta.” 

(Mulher de 42 anos, desempregada há 20 meses, ex-Diretora Técnica) 
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 “Rejeitei porque ou os valores eram ridículos ou a proposta não era tentadora.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 

 

 “Já recusei muitas, nem tenho conta. Rejeitei porque, em 90% das propostas ia auferir 

1/3 do que auferia no passado com idênticas responsabilidades. Nos outros 10% ia ocupar 

aquelas vagas aborrecidas que ninguém quer, nem o estagiário.” 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

Para além dos motivos económicos evocados, outros candidatos não tiveram qualquer 

proposta de emprego ou as que foram apresentadas encontravam-se demasiado desfasadas 

das suas funções e/ou objetivos profissionais. 

 

 “Não, nunca me fizeram uma oferta.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

 “Não tive nenhuma oferta de emprego com nenhuma proposta.” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 

 

 “Recusei uma porque iria ter de fazer vendas e é um papel com o qual não me 

identifico nada. Quando percebi até as mãos me começaram a transpirar. Tive mesmo de 

dizer que não.“ 

(Homem de 34 anos, desempregado há 13 meses, ex-Bancário) 

 

 “Propuseram-me vender por objetivos, tinha de angariar imobiliário e ganhava 

consoante as angariações. Só que era tudo à minha custa, carro, deslocações... e eu não 

tenho essas possibilidades.” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 
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Vivenciando uma situação de desemprego, é também importante saber qual a projeção 

para o futuro dos participantes do estudo. A variação entre a esperança e o desalento são 

identificáveis nas narrativas.  

 

 “...Algumas nuvens para o futuro, mas estou expectante. Gostaria de retomar a minha 

atividade profissional ou de ter um negócio próprio.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Eu acho que está melhor. Tenho mais tempo, tenho saído mais e até estou de 

casamento marcado. No momento é a aproveitar as emoções e a oportunidade de melhorar 

a minha formação. Preparar o casamento e pensar a longo prazo.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 

 

 “Sabe, deixei de fazer planos. Agora sinto que tenho de cuidar dos meus pais. Com a 

minha idade e com este handicap, não vejo quem me queira dar trabalho.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

“Prefiro nem pensar no futuro” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 
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4.1.3 Como é caracterizada a vivência emocional e a projeção para o futuro da situação 

de desemprego de longa duração? 

No que concerne à vivência emocional do desemprego, foram mencionados cinco temas 

principais, de acordo com o ilustrado na Tabela 5. 

 

Vivência Emocional do Desemprego 

Subcategoria Fonte Referências 

Dificuldade 10 12 

Expetativas 9 11 

Ganhos 10 14 

Perdas 9 12 

Sentimentos 10 30 

Projeção para o futuro 9 10 

Total 89 

Tabela 5 - Dados relativos à vivência emocional do desemprego. 

 

Durante o período de desemprego, são muitas as dificuldades mencionadas e que 

caracterizam a vivência emocional do desemprego, incluindo: alterações emocionais como a 

irritabilidade, ansiedade, preocupação com perda de rendimentos, entre outros.     

 

“Tem sido normal, pacífico. Sei que estou mais irritável e que nem sempre sou a 

melhor companhia. (...) Tento não parecer muito nervoso, ou ansioso. (...). É um vazio 

enorme que fica em nós e que marca o meu dia-a-dia.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “A única dificuldade é ficar sem o subsídio de desemprego, o resto não me preocupa.” 

(Mulher de 42 anos, desempregada há 20 meses, ex-Diretora Técnica) 
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“O meu perfil é dificilmente empregável porque sou demasiado sénior para um cargo 

intermédio e os cargos de topo já estão bem ocupados. “ 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

 “As minhas dificuldades, para além das económicas, são da forma como me vejo a 

mim. A minha imagem perdeu-se, ganhei peso, deixei de ter tantos cuidados comigo. A 

Raquel de sempre morreu.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

 “Agora sinto que estou mais irritável, sem paciência. Triste talvez. Não tenho mesmo 

paciência para certas coisas, para algumas pessoas que estão bem e sempre a queixar-se.” 

(Homem de 38 anos, desempregado há 15 meses, ex-Técnico de Segurança do 

Trabalho) 

 

 “As dificuldades são estar dependente da minha mãe com esta idade, não conseguir 

fazer nada nem arranjar emprego.” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

 

 “Essencialmente, económicas. São os pais e o meu namorado que me ajudam, mas isso 

só faz com que me sinta mais inútil.” 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 

 

Relativamente, às expetativas, é comum o desejo de regressar ao mercado de trabalho, 

particularmente nas áreas de formação. Contudo, em alguns participantes não estão excluídos 

cenários como a emigração e também a ausência de expetativas para o futuro.    

 

 “Quero a medio prazo regressar ao mercado de trabalho e voltar a exercer direito 

inserida numa empresa.” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 
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 “Cá não tenho espaço nem condições para fazer o que sei fazer e ser remunerada de 

forma adequada ao que faço. Vou ter de deixar família e amigos, mas não vou abdicar de 

fazer aquilo que gosto para ter de fazer outra coisa qualquer.” 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

 “Sabe, deixei de fazer planos. Agora sinto que tenho de cuidar dos meus pais. Com a 

minha idade e com este handicap, não vejo quem me queira dar trabalho.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

 “No futuro espero vir a trabalhar fora de Portugal, talvez no Reino Unido e na Suíça.” 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 

 

Abordando a vivência emocional do desemprego, é sempre importante destacar os 

ganhos e perdas que são identificados pelos participantes. Ao nível dos ganhos, é possível 

destacar o tempo passado com familiares, reciclagem de competências e conhecimentos e 

mais saúde no global, ainda que existam relatos de participantes que afirmam não ter obtido 

qualquer ganho.  

 

 “Parte boa do desemprego foi que consegui recuperar alguns laços familiares, estar 

com pessoas de quem me tinha afastado...” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Crescimento pessoal, mudei a consciência de mim própria e dos outros, redefinição 

de objetivos de carreira” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 

 

 “...mais saúde, menos preocupações e mais tempo” 

(Homem de 34 anos, desempregado há 13 meses, ex-Bancário) 
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 “Ganhos não vejo nenhum..” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

 

No lado das perdas, destaque para a diminuição da disponibilidade económica, de 

estatuto social e também a não realização dos sonhos. 

 

“...A capacidade económica diminuiu, a realização profissional desapareceu e também 

o desligamento de algumas pessoas que pensei serem amigas” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Deixei de ter uma vida social tão ativa, de estatuto porque sentia algum 

reconhecimento pelo meu trabalho e perdi também alguma liberdade financeira.” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 

 

 “Perdas foram económicas, familiares e também na minha autoestima.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

 “...não puder ter uma rotina, não ter possibilidades económicas e não puder ter 

sonhos (casar, ter filhos) ”. 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 

 

 

Relativamente aos sentimentos associados, é possível destacar o desânimo, a raiva, a 

frustração, a tristeza e o vazio como sentimentos com maior representatividade junto dos 

participantes do estudo. Por outro lado, sentimentos como a paz e a tranquilidade também 

foram referidos.  

 

 “...desanimo e alguma raiva também.” 

(Mulher de 46 anos, desempregada há 14 meses, ex-Advogada) 
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 “Mas no momento em que é preciso é todo um desamparo, uma quebra de sonhos e 

expetativas. Uma frustração.” 

(Mulher de 54 anos, desempregada há 22 meses, ex-Responsável de Projeto) 

 

 “Tem sido uma fase de acalmia. Estava a ficar louco, dormia mal, não comia e vivia 

para uma loucura com a qual não me sentia bem.” 

(Homem de 34 anos, desempregado há 13 meses, ex-Bancário) 

 

 “Emoções posso dizer que apenas algum nervosismo e uma sensação de incapacidade 

de mudar as coisas da forma que quero. (...) mais irritável, sem paciência. Triste talvez.” 

(Homem de 38 anos, desempregado há 15 meses, ex-Técnico de Segurança do 

Trabalho) 

 

 “Tem sido muito mau, é tudo muito mau. É muita tristeza, desanimo, deceção... “ 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 

  

“Emoções é sempre difícil de falar... Não há um dia em que não chore... Já pensei 

inclusivamente no suicídio...” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

 “Foi uma grande mudança, um vazio que ficou e que existe.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “...muita revolta, raiva e sentimento de injustiça. Sinto muita raiva com a 

desvalorização de que é alvo o meu trabalho.” 

(Mulher de 27 anos, desempregada há 18 meses, ex-Enfermeira) 

 

 “Tranquila e em paz. Aprendi a valorizar as coisas importantes e desvalorizar o que 

ou quem não vale a pena”. 

(Mulher de 42 anos, desempregada há 20 meses, ex-Diretora Técnica) 
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 “Tenho muito mais tempo e a mente mais liberta para melhorar-me. Tenho-me 

divertido e saído mais.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 

 

Dos sentimentos observados, e analisados os extremos encontrados, é possível sugerir 

que parece existir uma associação entre o insucesso anterior e a vivência emocional atual, já 

quanto maior o insucesso anterior na função desempenhada e mais tempo decorra da situação 

de desemprego, mais penosa é a vivência do desemprego e piores os efeitos sobre a 

identidade individual. Por outro lado, o sucesso anterior e o menor tempo de desemprego 

parecem sugerir melhores expetativas e vivências emocionais mais positivas. 

 

Vivenciando uma situação de desemprego, é também importante saber qual a projeção 

para o futuro dos participantes do estudo. A variação entre a esperança e o desalento são 

identificáveis nas narrativas.  

 

 “...Algumas nuvens para o futuro, mas estou expectante. Gostaria de retomar a minha 

atividade profissional ou de ter um negócio próprio.” 

(Homem de 56 anos, desempregado há 26 meses, ex-Diretor Comercial) 

 

 “Eu acho que está melhor. Tenho mais tempo, tenho saído mais e até estou de 

casamento marcado. No momento é a aproveitar as emoções e a oportunidade de melhorar 

a minha formação. Preparar o casamento e pensar a longo prazo.” 

(Homem de 41 anos, desempregado há 12 meses, ex-Técnico de Redes) 

 

 “Sabe, deixei de fazer planos. Agora sinto que tenho de cuidar dos meus pais. Com a 

minha idade e com este handicap, não vejo quem me queira dar trabalho.” 

(Mulher de 48 anos, desempregada há 14 meses, ex-Empresária) 

 

“Prefiro nem pensar no futuro” 

(Mulher de 31 anos, desempregada há 48 meses, ex-Psicóloga) 
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5. Discussão dos resultados, limitações e contribuições 

Apresentados os resultados obtidos, estes serão discutidos por questão de investigação e 

integrados de acordo com a literatura. 

A vivência da situação de desemprego de longa duração 

A situação de desemprego tende a ser influenciada pelas vivências que ocorrem neste 

período. Os aspetos identificados neste estudo como discriminatórios e que dificultam o 

regresso a um emprego podem ser o género, a idade, a nacionalidade ou as experiências 

profissionais passadas. Abrams, Swift e Drury (2016) defendem que o estereótipo de mais 

idade tende a ser um critério menos favorável para ser admitido a um novo emprego, mesmo 

quando a função tem um estatuto considerado inferior, comparativamente com o cargo 

ocupado antes da situação de desemprego. A idade, para Petrucci, Blau e McClendon (2015) 

apresenta uma relação negativa com as expetativas de obtenção de um novo emprego, algo 

ilustrado neste estudo. Os relatos de alguns participantes apresentam evidências de maior 

stress psicológico, o que está de acordo com um estudo que apresenta evidência de maior 

stress psicológico com o aumento da idade, comparativamente com grupos etários mais 

jovens (Rowley e Feather, 1987). 

No que diz respeito ao género, o estudo de Bičáková (2016) sugere que as principais 

diferenças entre géneros se dão após o nascimento de um filho e após as licenças de 

maternidade, pelo que o género pode influenciar a situação de desemprego. Outros autores 

defendem que o desemprego é superior nas mulheres do que nos homens (Perreault, Touré, 

Perreault e Caron, 2017), o que é genericamente confirmado pelas estatísticas, uma vez que 

em Portugal, no ano de 2016, o desemprego nas mulheres era de 11,2% e nos homens de 

11% (PORDATA, 2017).  

Com o desemprego, há toda uma mudança de rotinas, abandonando-se as funções 

profissionais e focando-se em tarefas mais pessoais, como sejam as tarefas domésticas e a 

própria procura ativa de emprego. O que também foi observável é que além da perda das 

rotinas nem sempre houve um regresso à satisfação sentida antes do período de desemprego, 

já anteriormente reportado (Hahn, Specht, Gottschling e Spinath, 2015). 
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O suporte, nos seus múltiplos tipos e fontes, é um dos mecanismos que facilita o 

ajustamento à condição e à vivência como desempregado, como foi reportado. Os 

participantes destacaram a importância do suporte familiar e social, com particular enfase à 

família. O estudo de Perreault et al. (2017) defende ainda que há uma associação negativa 

entre o desemprego e a depressão, mediado pelo suporte social, que tem um papel importante 

na gestão da situação de desemprego. O suporte através das relações sociais pode facilitar o 

enfrentamento das dificuldades, já que estas relações promovem um aumento da autoestima. 

Este facto foi identificado pelos participantes do estudo, que reforçaram, a importância dos 

diferentes tipos de suporte social como facilitadores da vivência da situação de desemprego. 

Os resultados deste estudo não estão em linha com o estudo de Slebarska, Moser e Gunnesch-

Luca (2009) que argumenta que indivíduos que recebem mais suporte social e têm altos 

níveis de autoestima, tendem a considerar que este apoio não é adequado. 

As estratégias de coping durante o desemprego de longa duração 

A vivência do desemprego tende a ser afetada pelas perceções individuais o que 

condiciona as estratégias de coping que são utilizadas. Na verdade, o desemprego tende a 

provocar efeitos devastadores no bem-estar geral dos indivíduos Boyce, Wood, Daly e 

Seikides (2015), como se observou em muitos dos entrevistados. No que diz respeito ao 

ajustamento, destacaram-se dois tipos de estratégias, a aceitação positiva e a rejeição 

situacional. Aceitar positivamente a situação de desemprego implica uma postura aberta e 

consciente da situação para a conseguir alterar. Assim, este coping individual tende a 

aumentar as expetativas positivas de encontrar um novo emprego, sobretudo se existir 

confiança nas competências de procura ativa de emprego (Petrucci et al., 2015). 

Nos momentos de entrevistas de emprego, os participantes reportaram ansiedade e 

expetativa pelo desfecho. Nestes casos, a ansiedade tende a dificultar o desempenho na 

própria entrevista, uma vez que esta ansiedade se verifica antes e durante a entrevista, 

resultando num pior desempenho e pior classificação por parte do entrevistador. 

Consequentemente, a probabilidade de receber uma oferta de emprego é tendencialmente 

mais baixa. Para além disso, as organizações poderão estar a rejeitar o candidato certo apenas 
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pelas questões latentes de ansiedade que revelam no momento da entrevista (Feiler e Powell, 

2016). 

O networking foi reforçado pelos participantes deste estudo como um poderoso meio para 

regressar ao mercado de trabalho, através da formação e das apresentações pessoais nos 

possíveis locais para trabalhar. Para além disso, o recurso às redes sociais facilita ainda a 

procura de informação sobre empregos, sobretudo para tipos de personalidade que não 

privilegiam o networking pessoal (Mowbray, Hall, Raeside e Robertson, 2017).  

A formação representa um bom instrumento para os indivíduos se tornarem mais 

“empregáveis”. No que diz respeito a ser mais empregável, é conhecido que os indivíduos 

que têm um emprego apresentam maior autoestima e maior bem-estar psicológico do que os 

indivíduos desempregados (Winefield et al., 2017).  

Mesmo quando há a elaboração de uma proposta de emprego, é frequente existir uma 

recusa por motivos pessoais ou profissionais, mas os motivos principais são maioritariamente 

económicos. Este facto foi observado nos participantes do estudo, que na sua generalidade 

rejeitaram propostas cuja retribuição era inferior à última função desempenhada e as tarefas 

de um grau de complexidade inferior. Estes resultados contrariam os resultados de Ruiz-

Quintanilla e Claes (1996) que defendem que o subemprego tende a verificar-se não apenas 

por motivos educacionais, mas também ditado por motivos relacionados com empregos 

anteriores ou a realidade atual do mercado de trabalho, bem como em trabalhadores com 

menos anos de experiência laboral. Mesmo com menos anos de experiência laboral e com 

experiências passadas de funções mais complexas, os participantes não aceitaram as 

propostas apresentadas, o que poderá estar relacionado com o facto de muitos participantes 

estarem a auferir de forma prolongada o subsídio de desemprego e, como tal, tomam a 

decisão de não arriscar a perda deste benefício. 

A vivência emocional do desemprego de longa duração e a projeção para o futuro  

No que à vivência emocional e à projeção para o futuro diz respeito, é inevitável serem 

abordadas as dificuldades sentidas pelos participantes, em que é possível destacar a 

preocupação com a perda de rendimentos, a irritabilidade e a ansiedade. Como observado 

neste estudo, as preocupações económicas são recorrentes e tendem a constituir uma 
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preocupação sobre o futuro, mesmo após cinco ou mais anos de desemprego (Powdthavee, 

2012). 

Na verdade, altos níveis de ansiedade e depressão como os observados em alguns 

participantes tendem a quase duplicar o risco de desemprego (Kaspersen, Pape, Vie, Ose, 

Krokstad, Gunnell e Bjornaard, 2015).  

No campo das expetativas, o desejo de regressar ao mercado de trabalho foi visto como 

a principal das prioridades, sobretudo quando este regresso se dá na área de formação, mesmo 

que isso implique outras realidades como a emigração. A duração da situação de desemprego 

tende ainda a ter um impacto negativo nas expetativas de voltar a ter um emprego. Estes 

resultados estão de acordo com os resultados apresentados por Petrucci et al. (2015).  

Uma situação de desemprego de longa duração permite ainda um balanço entre ganhos e 

perdas da condição atual, sendo que nos ganhos é destacado o tempo livre com familiares, a 

reciclagem de conhecimentos e mais saúde geral, sobretudo quando o trabalho anterior era 

penoso e/ou desagradável. O que os participantes referem como mais saúde geral não segue 

a tendência do estudo de Fazio et al., (2016), que refere que o estado de saúde dos 

participantes que se encontram desempregados é significativamente inferior quando 

comparado com a norma e que a perceção de saúde não está associada com o estado civil, 

nem depende do grau académico nem da duração do desemprego, já que estes fatores não 

são preditivos do nível de saúde percebida. Por outro lado, efeitos como estar sujeito a menos 

stress relacionado com o trabalho, ter mais flexibilidade de tempo e ter mais tempo para 

realizar outras atividades são destacadas o que é consistente com evidências anteriores (von 

Scheve, Esche e Schupp, 2017). 

Nas perdas, é importante destacar a perda de capacidade económica, do estatuto social e 

a desrealização de sonhos. Paul, Vastamaki e Moser (2016) também encontraram diferenças 

significativas entre empregados e desempregados no que diz respeito ao cumprimento dos 

objetivos de vida dos participantes, sugerindo que o desemprego tende a limitar o potencial 

dos indivíduos, impedindo-os de serem quem realmente desejam e que a população 

desempregada tende a apresentar níveis inferiores de realização de objetivos de vida do que 

a população empregada. Estes autores defendem ainda que aspetos como o poder e a sensação 

de conquista tendem a ser fortemente influenciados pelo desemprego.  
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Os sentimentos associados e identificados variaram entre a paz e a tranquilidade, bem 

como a raiva, a frustração e a tristeza. Estes sentimentos tendem a influenciar a autoestima 

do individuo que vai diminuindo com o aumento da duração do desemprego (Rowley e 

Feather, 1987).  

Em síntese, os resultados deste estudo são consistentes com a literatura ao evidenciarem 

que o desemprego tem um efeito devastador na vida do indivíduo, que a idade, o género e a 

duração do desemprego podem ser limitativos na obtenção de um novo emprego, que o 

suporte é importante para uma vivência mais positiva da situação de desemprego. Por outro 

lado, os resultados contrariam o conhecimento quanto à saúde e ao bem-estar geral dos 

indivíduos desempregados.  

5.1. Limitações 

Os resultados e as contribuições deste estudo devem de ser interpretados à luz das suas 

limitações. As limitações deste estudo são principalmente metodológicas e prendem-se com 

a reduzida dimensão e diversidade da amostra. Caso a amostra fosse mais vasta, certamente 

os resultados obtidos teriam maior robustez. Para além disso, o guião de entrevista nem 

sempre foi ao encontro do esperado, o que fez com que com o decorrer da entrevista a mesma 

tivesse fluído naturalmente, não atentando a todas as questões, o que poderia limitar as 

informações recolhidas. 

5.2. Contribuições teóricas e sugestões de investigação futura 

Atendendo aos resultados, é possível afirmar que o coping individual facilita a procura 

de um novo emprego, mesmo que os momentos de entrevista sejam geradores de ansiedade, 

não apenas com o contexto em si, mas também como um veículo de saída da situação atual. 

Apesar da situação de desemprego, nem todas as propostas apresentadas são aceites, 

sendo estes indivíduos exigentes quanto às escolhas profissionais a realizar. Uma indicação 

de relevo para investigação futura prende-se com o aprofundamento das motivações pelas 

quais os indivíduos desempregados rejeitam determinadas propostas de emprego. O 

networking é também um recurso importante, já que estes profissionais apresentam uma vasta 

rede de contactos a quem recorrer, não descurando as redes sociais nesta procura. 
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Para o futuro, o desejo é reentrar no mercado de trabalho, sendo as emoções importantes 

para o processo, até porque as emoções positivas tendem a ser o motor para a adoção de 

comportamentos mais eficazes na procura ativa de emprego. 

5.3.  Contribuições práticas 

Apesar das suas limitações, os resultados deste estudo têm implicações práticas, 

designadamente para as entidades que apoiam o emprego e a reintegração profissional, para 

as organizações empregadoras e recrutadores, e, para os empregados e desempregados em 

particular. 

Para as entidades que apoiam o emprego e reintegração, este estudo sugere que o trabalho 

a realizar por estas identidades deve focalizar-se não apenas num apoio na reintegração do 

mercado de trabalho, mas ir um pouco mais além na mediação entre o candidato e o 

empregador. Cada desempregado deve ser apoiado com um plano desenhado de acordo com 

as suas necessidades e preferências, sendo que o coaching emocional pode ter um efeito 

positivo como elemento de suporte ao desempregado.  

Para os empregadores e recrutadores, os resultados revelam que nem sempre um 

desempregado estará disposto a integrar um desafio aleatório e para o qual não está 

verdadeiramente motivado. Deve ser procurado um match ideal entre a vaga em aberto e o 

candidato a selecionar, para serem evitados erros no recrutamento, com consequências para 

os empregadores e recrutadores, bem como para os candidatos.  

Para os empregados, os resultados revelam que, em consequência das rápidas mudanças 

do mercado de trabalho, estes devem estar atentos às tendências do mercado, bem como às 

formas pelas quais recursos como a formação e o networking poderão ser usados para que a 

sua proposta de valor seja mais robusta. 

Por fim, para os desempregados, este estudo evidencia/salienta a importância de uma 

aposta contínua na manutenção de rotinas e na tentativa constante e adaptativa de 

reintegração no mercado de trabalho, bem como a importância da construção e manutenção 

de uma boa rede de suporte para gerenciar os efeitos nefastos do desemprego. 
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6. Conclusão 

Este estudo apresenta uma caracterização da vivência emocional dos desempregados que 

se encontram em situação de desemprego de longa duração. Neste estudo, foi possível 

observar que o género, a idade e o tempo de desemprego são fatores que podem dificultar a 

reintegração no mercado de trabalho. O suporte, seja familiar ou de amigos próximos tende 

a atenuar os efeitos do desemprego, que pode ser devastador para o individuo desempregado.  

Os profissionais qualificados que se encontram em situação de desemprego de longa 

duração reportaram ainda diferentes emoções, que variam entre a tranquilidade e a tristeza. 

As perdas económicas, a necessidade de abandono de sonhos e projetos são ainda 

consequências visíveis da situação de desemprego de longa duração.  

Por fim, este estudo é importante não apenas para caracterizar a vivência destes 

profissionais, mas também como o registo escrito de que estas temáticas são relevantes, 

mesmo junto de um segmento da população que frequentemente se sente excluída da 

sociedade e do meio onde se encontra inserida. 
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Anexos 

Anexo 1 – Consentimento Informado  



 56 

 

 

 

DESEMPREGO DE LONGA DURAÇÃO: A VIVÊNCIA EMOCIONAL DOS 

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

O estudo “Desemprego de Longa Duração: A Vivência Emocional dos Profissionais 

Qualificados” insere-se numa investigação sobre a vivência da situação de desemprego por 

profissionais altamente qualificados, que se encontra a ser desenvolvida pela Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto.  

 

Esta entrevista dirige-se a profissionais seniores, com habilitação superior e que se 

encontram em situação de desemprego de longa duração (desemprego há mais de doze meses 

e em situação de procura ativa de emprego). 

 

Para esta entrevista é importante a participação atenta e sincera; não existem respostas 

certas ou erradas, nem serão emitidos quaisquer juízos de valor sobre os temas abordados. 

Não será seguida de forma estrita a estrutura deste guião, sendo ajustada de acordo com o 

decorrer da entrevista.  

 

Está assegurada a total confidencialidade das informações e dados que emanem desta 

entrevista serão apenas utilizados para efeitos de investigação.  

 

Muito obrigado pela sua colaboração.  

 

 

O Entrevistador: ____________________ 

 

O Participante: _____________________ 
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Anexos 

Anexo 2 – Guião de Entrevista  
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Dados Identificatórios 

Nome:                                                          | Género:                              

Localização:                                                | Profissão (última): 

1. Qual a sua idade e há quanto tempo se encontra desempregado? 

2. Qual a sua formação de base? E qual foi o último cargo que ocupou? 

3. Fale-me um pouco da sua vida agora. Como ocupa o seu tempo atualmente? 

4. Fale-me um pouco do seu último projeto profissional. Quais eram as suas funções 

principais? E como se deu a situação de desemprego?  

5. Podemos abordar um pouco como tem sido a sua vivência pessoal da situação de 

desemprego. Como descreve o período que tem vivido? Que emoções associa?   

6. Qual tem sido o seu principal meio de suporte? Tem recorrido a amigos, família, etc.?  

7. Como tem sido/é o relacionamento com os que lhe são próximos? 

8. Tem sido contactado para entrevistas? Que sentimentos associa ao momento do 

contacto para entrevista? E durante o desenvolvimento da entrevista? E no pós-

entrevista? Que estratégias utiliza desde o momento em que é contactado pela 

primeira vez e o momento em que a resposta é negativa (ou na ausência de resposta)? 

9. Em algum momento sentiu algum tipo de discriminação ou penalização em contexto 

de entrevista (telefónica, presencial ou virtual)? Em caso afirmativo, o que sentiu? E 

como reagiu? Esta situação fez mudar algo na sua procura ativa de emprego? 

10. Já recusou alguma oferta concreta de emprego? Em caso afirmativo, porque motivos? 

Como se sentiu com essa oferta e com a negação? 

11. Como é a sua rotina diária? Que mecanismos adotou e que rotinas alterou? Como se 

sentiu com estas mudanças? Porque o fez dessa forma? 

12. Identifique perdas e ganhos associados à situação de desemprego. Se tivesse de 

categorizar os três principais, como organizaria?  

13. Quais são as principais dificuldades que identifica atualmente? Porque as identifica 

como dificuldades? Como lida com essas dificuldades? 

14. Como vê a sua vida no momento?  

15. Como vislumbra o seu futuro? Que projetos pensa construir, desenvolver e/ou 

desenvolver? 


