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Resumo 
 
A economia comportamental procura introduzir contributos da psicologia humana na aná-

lise do comportamento dos agentes económicos em vários contextos, nomeadamente con-

tributos aplicáveis à análise do funcionamento do mercado de trabalho. A economia com-

portamental sugere o paternalismo libertário como forma de aplicar os instrumentos com-

portamentais no desenho das políticas públicas. Esta abordagem tem o propósito de dire-

cionar a tomada de decisão do indivíduo, mas de forma a manter a autonomia nas suas 

escolhas. Assim, através desta abordagem paternalista, as políticas procuram ajudar a que se 

ultrapassem certas barreiras do comportamento humano e erros que advém do uso de re-

gras heurísticas.  

Subsequentemente a uma revisão da literatura, foi efetuada uma análise ao relatório do CE-

SOP - UCP de avaliação da Iniciativa Emprego Jovem, medida política que visa promover 

a integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, em especial os que não traba-

lham, não estudam, nem se encontram em formação. Os resultados encontrados sugerem 

que os impactos da política foram positivos. Não obstante, é sugerido, em conjunto com 

evidências da literatura, o uso de algumas técnicas que possam melhorar a eficiência e eficá-

cia desta política, algumas delas já utilizadas por outras instituições governamentais no es-

trangeiro com resultados satisfatórios. 

 

Código JEL: D01 D04 D91 J08 J64  

Palavras-chave: Economia Comportamental, Paternalismo Libertário, Racionalidade Li-

mitada, Heurística   
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Abstract 

Behavioural economics seeks to introduce contributions of human psychology into the 

analysis of the economic agents’ behaviour in several contexts, namely contributions ap-

plied in the analysis of the labour market performance. Behavioural economics suggest a 

libertarian paternalism approach to apply behavioural tools into the design of public poli-

cies. This approach has the purpose to guide the agents’ decision-making process, but in a 

way that allows the individual to maintain their freedom of choice. Therefore, through this 

paternalist approach, public policies seek to help overcome some barriers of human behav-

iour and the errors that come from the use of heuristic rules. 

Subsequently to this review, it was made an analysis of the CESOP-UCP’s report to the 

Iniciativa Emprego Jovem, a public policy that aims to promote a sustainable integration of 

young people in the labour market, especially those who are neither in employment, nor in 

education or training. The results founded suggest that the impact of the policy was posi-

tive. Regardless of those results, it is suggested, along with the literature review, the applica-

tion of some tools that may improve the efficiency and the effectiveness of this policy, with 

some of those tools already used by other public institutions abroad with satisfactory re-

sults. 

 

JEL Codes: D01 D04 D91 J08 J64  

Keywords: Behavioural Economics, Libertarian Paternalism, Bounded Rationality, Heuris-

tics   
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1. Introdução 

 

O desenvolvimento das teorias económicas apoiou-se durante anos no pressuposto de que 

o comportamento humano era influenciado pela perseguição do interesse próprio das pes-

soas por maximizar o seu bem-estar individual. O agente económico que persegue esse 

bem-estar caracterizava-se como sendo egoísta, perfeitamente racional e conhecedor das 

suas verdadeiras preferências. Esta era a perspetiva que os economistas neoclássicos defen-

diam, de que as decisões do agente económico eram efetivamente tomadas racionalmente e 

de modo a conduzi-lo a um nível ótimo de bem-estar (Babcock, Congdon, Katz, & 

Mullainathan, 2012).  

Entretanto surgiram novos estudos sobre a motivação humana e o comportamento na to-

mada de decisão em ambientes de incerteza. Para tal, os conceitos de racionalidade limitada 

de Simon e a Prospect Theory de Kahneman e Tversy foram, entre outros, estudos importan-

tes na área da psicologia que despoletaram o desenvolvimento da economia comportamen-

tal Assim, esta surgiu como uma ferramenta enriquecedora, e não de rutura, do conceito de 

agente económico, de modo a aumentar a capacidade de prever e compreender as motiva-

ções por trás das ações do ser humano (Matjasko, Cawley, Baker-Goering, & Yokum, 2016, 

p. 2). A partir da análise da economia comportamental, a economia do trabalho viu a opor-

tunidade de explorar uma nova visão sobre o comportamento humano e incorporar alguns 

dos seus contributos (Fehr & Falk, 2002, p. 687). Alguns desses contributos são dirigidos à 

elaboração de políticas públicas no combate ao desemprego, assistência de procura de em-

prego e formação profissional. Esses contributos são alicerçados no pressuposto que o ser 

humano não é capaz de agir na plenitude da sua racionalidade e como tal toma decisões 

que não são as melhores para o seu bem-estar. Assim, o propósito destas políticas compor-

tamentais é ajudar que o indivíduo faça melhores escolhas do que fariam se este tipo de 

intervenções não existisse (Angner & Loewenstein, 2007, p. 52). 

O objetivo desta dissertação é investigar se estes instrumentos políticos são aplicados nas 

políticas públicas em Portugal, num estudo exploratório sobre uma política específica. 

A presente dissertação está assim dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo é a 

introdução. O segundo capítulo aborda os principais conceitos da economia comportamen-

tal, introduzindo um breve contexto histórico seguido de uma revisão de literatura sobre os 

principais conceitos relativos às heurísticas e limites cognitivos do ser humano e os instru-
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mentos de política sugeridos para ultrapassar essas barreiras. O terceiro capítulo trata o 

caso prático da Iniciativa Emprego Jovem (IEJ). A IEJ é um projeto implementado em 

Portugal integrado nas medidas da Comissão Europeia para combater o desemprego jo-

vem. Na análise à IEJ recorreu-se aos conceitos da economia comportamental selecionados 

no capítulo 2. Por fim, o quarto capítulo incorpora as conclusões e limitações encontradas 

durante a elaboração deste trabalho. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Economia Comportamental 

 

Em diversos trabalhos ligados à economia comportamental é possível ler acerca de diferen-

tes estratégias que são aplicadas para persuadir as escolhas e decisões que tomamos no nos-

so dia-a-dia (e.g., Thaler & Sunstein, 2008). Se imaginarmos a compra de um produto em 

que nos é permitido adicionar ou remover componentes durante o processo de compra, o 

modo como essas escolhas são apresentadas influencia a decisão final do consumidor. Este 

simples exemplo, por si só, permite ilustrar diversos conceitos e contributos da economia 

comportamental como as “opções por defeito” e os “pontos de ancoragem” (Samson, 

2014, p. 1). Thaler & Sunstein (2008) descrevem o cenário em que uma diretora de restau-

ração define como os alimentos estão dispostos num refeitório de uma escola e como a sua 

disposição serve de estímulo para que as crianças optem por juntar certos alimentos à sua 

refeição.  

O próprio Adam Smith já havia mencionado a existência de fatores psicológicos que pu-

dessem explicar o comportamento humano. Os economistas que estudam a área da eco-

nomia comportamental acreditam que compreender as motivações, crenças e emoções é 

essencial para explicar e prever o comportamento do ser humano (Angner & Loewenstein, 

2007, p. 27). 

A economia comportamental veio assim enriquecer as conceções neoclássicas sobre o 

agente económico, consideradas restritivas para explicar o que fundamenta os processos de 

tomada de decisão e as interações sociais. (Dohmen, 2014, p. 1). Muito por culpa de se te-

rem perdido os alicerces psicológicos ligados às preferências e bases teóricas da irracionali-

dade do ser humano (Angner & Loewenstein, 2007, p. 13), começou uma procura por no-

vas metodologias que conduzissem a ilações mais enriquecedoras em relação às já existen-

tes.  

Assim, o principal propósito dos economistas comportamentais é aumentar o realismo da 

análise económica, isto é, aumentar o poder explicativo da economia recorrendo a contri-

butos da psicologia e da ciência cognitiva (Camerer, Loewenstein, & Rabin, 2004, p. 3). 

Desta forma, os economistas comportamentais pretendem dar os seus contributos com 

melhores previsões e melhores sugestões de política, aplicando os contributos da ciência 
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cognitiva no campo da tomada de decisão na realidade económica (Angner & Loewenstein, 

2007, pp. 2-3).  Para tal, foi importante o desafio colocado ao pressuposto do homo economi-

cus (Becker, 1993) através de evidências cognitivas e fatores emocionais que influenciavam 

as ações tomadas pelo indivíduo. Ações essas restringidas pelo rendimento, tempo, limites 

cognitivos ou de memória e pelas oportunidades geradas pelo diversos contextos económi-

cos ou de outro qualquer cariz (Becker, 1993, p. 386) 

A economia comportamental não se isola necessariamente dos conceitos neoclássicos. Ve-

ja-se o exemplo da economia do trabalho, apesar de alguns economistas verem as conce-

ções neoclássicas como instrumentos mais simples para a análise económica, os contribu-

tos da economia comportamental começaram a ser aceites sem implicar o abandono dos 

modelos precedentes, com a adição de perceções mais enriquecedoras, processo que 

Dohemn  (2014, p. 2), apelida de “reformista”.  

 

2.2. Contexto Histórico 

 

2.2.1. Escola Clássica 

 

Adam Smith foi, juntamente com outros nomes da economia como John Stuart Mill ou 

David Ricardo, um dos mais importantes economistas da escola clássica, numa época em 

que a psicologia não era considerada uma disciplina ou uma área científica (Camerer et al., 

2004, p. 5). Uma das obras mais conhecidas de Adam Smith, que funcionou como alicerce 

à economia moderna, foi a conhecida Wealth of  Nations, onde o autor define a motivação 

humana como uma derivação do interesse próprio (Ashraf, Camerer, & Loewenstein, 2005, 

p. 1; Dohmen, 2014, p. 5). Para Smith, a satisfação individual era o meio que conduzia ao 

bem-estar do maior número de pessoas possível. No entanto, é no seu primeiro livro, em 

1759, The Theory of  Moral Sentiments que Adam Smith define algo que não iria ao encontro 

do egoísmo que ilustrava na Wealth of  Nations, publicado em 1776. As paixões, emoções e 

outros sentimentos estimulavam o comportamento humano mas, se o ser humano se colo-

casse no papel de um espetador imparcial, alguém que estivesse por fora da situação, seria 

capaz de ultrapassar esses estímulos de o seu comportamento (Ashraf et al., 2005, pp. 131-

132). A ideia de Adam Smith sobre a natureza humana não era assim tão elementar como 
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hoje se fala. Ele trazia para o indivíduo a responsabilidade das suas próprias decisões, e em 

última instância o que o indivíduo pretendia era maximizar a sua autonomia manifestando 

algum altruísmo e moralismo (Perlman & McCann, 1998, p. 239). Ao longo da obra The 

Theory of  Moral Sentiments são abordados mais fenómenos ligados à psicologia como a aver-

são à perda, a vontade e a equidade, conceitos que são hoje pilares da economia compor-

tamental (Ashraf et al., 2005, p. 132).   

Outro contributo importante proveniente da escola clássica foi o conceito de homo economi-

cus. Segundo John Stuart Mill, o agente económico era visto apenas como alguém que pre-

tendia acumular riqueza e era capaz de avaliar a eficácia dos meios que dispunha para atin-

gir o fim (Persky, 1995, p. 223). Esta era a definição de um ser humano racional e com total 

conhecimento, que procurava maximizar a sua utilidade individual. Para Mill, o homo economi-

cus tinha somente quatro interesses que lhe eram inerentes: o desejo por riqueza, procria-

ção, luxúria e lazer. Esses desejos por se tratarem de noções abstratas, eram simples o sufi-

ciente para a sua análise económica (Persky, 1995, p. 223). Trata-se de uma conveniência 

que muitos cientistas usam para simplificar a análise de diversos modelos e esta simplifica-

ção foi-se mantendo ao longo dos anos.  

No entanto, Mill não negligenciava que pudesse haver uma investigação mais abrangente 

sobre a motivação humana, até apoiava. Não o fazia, por considerar que conduziria a algo 

demasiado vago e indeterminista para a economia, e que idealmente seria um trabalho para 

outras ciência, por ser muito exaustivo e complexo para uma teoria só (Persky, 1995, pp. 

223-224). Esta ideia de instabilidade que a psicologia trazia à economia seria mais tarde 

apoiada pela escola neoclássica, que negava referências a entes não diretamente observáveis, 

como estados cognitivos ou afetivos (Angner & Loewenstein, 2007, p. 4; Camerer et al., 

2004, p. 6). Talvez por os autores como Smith e Mill serem interpretados na lógica da eco-

nomia neoclássica, a psicologia que eles associavam ao ser humano era vista de forma bas-

tante simplista por este perseguir sempre o seu interesse próprio, mas, como ostenta a lite-

ratura, a visão que eles tinham não era tão linear assim. A escola clássica trouxe assim um 

conceito que perdurou durante anos na esfera económica. John Stuart Mill, com a sua obra 

“On the Definition of  Political Economy”, serviu de ponte entre a escola clássica e neoclássica 

(Hinnant, 1998, p. 53), sendo que esta última iria apoiar os seus modelos na noção de agen-

te económico de Mill. 
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2.2.2. Escola Neoclássica 

 

William Jevons, economista neoclássico conhecido pelo seu trabalho desenvolvido na utili-

dade marginal, baseou a sua análise económica na psicologia hedónica. A economia tratada 

do ponto de vista da psicologia hedónica via o comportamento humano como ações em 

busca do máximo prazer possível e com o mínimo de dor, ou seja, com o mínimo de esfor-

ço (Angner & Loewenstein, 2007, p. 6).  

Jevons, guiado pelo conceito de utilidade de Jeremy Bentham, definia a utilidade como es-

tando ligada à experiência consciente medida através do adicional de felicidade (Angner & 

Loewenstein, 2007, p. 7). Isto porque, baseado na psicologia hedónica, as pessoas optavam 

pela ação que lhes proporcionava mais prazer, o que explicava a transitividade de preferên-

cias ao longo do tempo. Como os benefícios das ações não eram antecipados de forma 

precisa pelas pessoas, ou por não considerarem benefícios futuros, a busca por máximo 

prazer da psicologia hedónica também explicava a irracionalidade humana (Angner & 

Loewenstein, 2007, p. 8). 

Antagonicamente, foi durante a época neoclássica que se começou a romper a ligação entre 

a psicologia e a economia. Como a psicologia era algo novo, os economistas achavam que 

trazia contributos supérfluos à economia, o que levou a que se perdessem os contributos da 

psicologia hedónica e da utilidade como estados de consciência e a relação entre elas 

(Angner & Loewenstein, 2007, p. 7; Camerer et al., 2004, p. 5). 

A escola económica neoclássica, serviu assim como um despontar da economia compor-

tamental, numa reação à generalidade dos modelos económicos da época (Dohmen, 2014, 

p. 4). Os economistas neoclássicos estudavam como os agentes económicos procuravam 

maximizar as suas funções utilidade e produção, dadas restrições orçamentais ou ao nível 

dos inputs. A metodologia que suportava as conclusões destas análises era fundamentada 

com princípios matemáticos e com uma definição de agente económico tido como racio-

nal, consistente nas escolhas intertemporais e egoísta (Babcock et al., 2012, p. 2). 

 

2.2.3. Críticas ao Pensamento Neoclássico 

 

Gary Becker, entendeu expandir a teoria tradicional da escolha racional individual, incorpo-

rando um conjunto mais vasto de atitudes e preferências, capaz de ser aplicado também ao 
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nível macro. Assume que os indivíduos maximizam o que consideram ser o seu bem-estar, 

independentemente de a motivação ser egoísmo, altruísmo ou masoquismo, tendo em con-

ta recursos limitados (e.g. rendimento, tempo, capacidade de cálculo e de memória) e opor-

tunidades. O comportamento dos indivíduos é tido como virado para o futuro e consisten-

te ao longo do tempo (Becker, 1993, pp. 385-386) constituindo uma Rational Theory 

(Samson, 2014, pp. 1-2).  

A segunda metade do século XX trouxe contestações às ideias neoclássicas por autores 

como Simon, Tversky e Kahneman. Em 1960, a psicologia cognitiva1 tornou-se uma fer-

ramenta importante para novos estudos nas áreas que estudavam as respostas cerebrais a 

diferentes estímulos. Tudo o que envolvia tomadas de decisão e capacidades cognitivas pas-

sou a ser relevante para a maximização de utilidade (Camerer et al., 2004, p. 6). 

Simon, introduziu um dos conceitos fundamentais para a economia comportamental, o 

conceito de racionalidade limitada (bounded rationality) (Camerer et al., 2004, p. 6). A formu-

lação de Simon é a de que o ser humano tem limitações na forma como processa informa-

ção, seja por falta de capacidades cognitivas, falta de informação ou tempo (Samson, 2014, 

p. 2). Esta definição era uma violação ao generalizado conceito do homo economicus e à pre-

missa de racionalidade do indivíduo. 

Tversky e Kahneman, desenvolveram em 1979 um trabalho que ficou conhecido por Pros-

pect Theory que marcou uma grande influência da psicologia na análise económica, ao criticar 

a Teoria da Utilidade Esperada (Expected Utility Theory) com fundamentos na área da psico-

logia (Kahneman & Tversky, 1979, p. 1). A teoria da utilidade esperada era vista como des-

critiva do comportamento humano, a qual tratava as decisões feitas num contexto de risco 

e incerteza. O que os autores demonstraram, foi que as decisões tomadas nem sempre 

eram consideradas ótimas, e dependiam da forma como as escolhas ou opções eram for-

muladas na hora de tomar a decisão (Kahneman & Tversky, 1979, p. 1; Samson, 2014, p. 2). 

Os indivíduos rotulavam a sua utilidade como um ganho ou uma perda em relação a uma 

determinada situação de referência. A partir da Prospect Theory e da sua formulação de en-

quadramento surgiram conceitos como “pontos de referência”, “aversão à perda” ou “pro-

babilidade ponderada” (Barberis, 2013, p. 175) que, a par da racionalidade limitada de Si-

mon, se tornaram ideias-chave no desenvolvimento da economia comportamental. 

Nesta revisão histórica do conceito de economia comportamental, foi possível verificar que 

                                                        
1 Ciência que estuda a capacidade de memória, a capacidade de processamento linguístico, a capacidade de 
resolução de problemas e capacidade de processamento e tratamento de informação do cérebro humano 
(Logan, 2018)  
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os contributos da psicologia não vêm de um passado recente, mas sim desde os inícios da 

ciência económica com Adam Smith e com as participações da psicologia hedónica. Apesar 

de ter perdido preponderância com os autores neoclássicos através do seu conceito de homo 

economicus, hoje em dia os contributos da economia comportamental são incorporados em 

muitos campos da Economia. O culminar deste reconhecimento aconteceu recentemente 

com a atribuição do Nobel da Economia a Richard Thaler pelos seus contributos na área 

da economia comportamental e para uma maior compreensão da psicologia na ciência eco-

nómica ("The Prize in Economic Sciences 2017," 2017). 

 

2.3. Economia Comportamental e Políticas Públicas 

 

2.3.1. Paternalismo Libertário 

 

Os contributos da psicologia na área da economia e o consequente desenvolvimento do 

campo da economia comportamental possibilitaram a oportunidade de aplicar algumas 

ferramentas em diversas áreas, tanto dentro como fora do espectro económico. Natural-

mente, começaram a surgir propostas de medidas políticas, em que o objetivo com que 

surgiram deveu-se à preocupação em melhorar a capacidade de tomada de decisão das pes-

soas (Angner & Loewenstein, 2007, p. 52).  

A qualidade dessas intervenções e os objetivos políticos que se pretendem alcançar são 

avaliados pela teoria económica pela sua capacidade de maximizar o bem-estar social. O 

bem-estar social é deduzido agregando as preferências individuais de cada um, sendo que 

estas são reveladas através das decisões que os indivíduos tomam. No entanto, dado o con-

ceito de racionalidade limitada introduzido por Simon, essas escolhas nem sempre revelam 

as nossas preferências e essa incoerência vai consequentemente afetar a definição dos obje-

tivos políticos (Nielsen & Sebald, 2016, pp. 16-17). Vejamos o exemplo apresentado por 

Nielsen & Sebald sobre os fumadores para explicar a discrepância entre escolhas e prefe-

rências. Uma pessoa que escolha fumar, fá-lo porque gosta e ao mesmo tempo, espera-se 

que algumas dessas mesmas pessoas se arrependam da mesma decisão por causa dos riscos 

de cancro no futuro, pondo-se a questão sobre qual das escolhas traduz a verdadeira prefe-

rência, o querer hoje ou o arrependimento de amanhã (Nielsen & Sebald, 2016, p. 16) O 
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que é assumido por quem concebia as políticas é que o indivíduo maximizava o seu bem-

estar por ser capaz de avaliar cuidadosamente as suas alternativas e tomar as melhores deci-

sões. Assim, ao combinar as visões da psicologia com a economia, alguns economistas que-

riam comprovar que as medidas políticas não podiam ser suportadas pelo pressuposto de 

que o ser humano é perfeitamente racional (Richburg-Hayes, Anzelone, Dechausay, Datta, 

Fiorillo, Potok, Darling, & Balz, 2014, p. v).  

As investigações acerca do processo cognitivo do ser humano tiveram um contributo pre-

ponderante na economia comportamental quando foi apresentada a distinção entre o sis-

tema 1 e o sistema 2. O sistema 1 corresponde à parte intuitiva e automática do cérebro 

humano e o sistema 2 coincide com uma ação mais racional e ponderada do nosso cérebro 

(Thaler & Sunstein, 2008, p. 37). Na Tabela 1, retirada do estudo de Kahneman (2003) so-

bre a racionalidade limitada, podemos verificar com mais algum detalhe a distinção entre os 

dois sistemas. É possível deduzir que, o facto de o sistema 1 ser mais rápido e não exigir 

tanto esforço que o sistema 2 faz com que se recorra dele mais vezes. Então, Thaler & 

Sunstein (2008) chegaram à conclusão que essa rapidez e tentação pelo uso do menor es-

forço, em alguns casos, leva a que o ser humano cometa erros sistemáticos. 

   

Tabela 1 - Sistemas Cognitivos 

 

Fonte: Kahneman (2003, p. 1451) 

 



 

10 

 

Thaler & Sunstein recorrem a um conjunto de perguntas para fazer um teste de reflexão 

cognitiva e testar como opera o sistema 1 e como este se complementa com o sistema 2:  

 

“Se 5 máquinas demoram 5 minutos a produzir 5 aparelhos eléctricos, quanto tempo levariam 100 má-

quinas a produzir 100 aparelhos?” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 40). 

 

Se recorresse ao sistema 1, a resposta intuitiva de uma pessoa provavelmente seria 100 mi-

nutos, entrando em confronto com o sistema 2. Se se concentrar no seu pensamento recor-

rendo ao sistema racional facilmente uma pessoa chegaria à resposta correta de 5 minutos 

uma vez que cada máquina trabalha independentemente da produtividade das restantes.  

O conflito entra estas deduções são explicados através de uma conclusão apresentada nas 

obras de Kahneman e Kahneman & Tversy (2011, pp. 88-90; 1974, p. 1124) acerca da heu-

rística. Os autores definem que as regras de heurística são um conjunto de simplificações às 

quais recorremos para formular certas deduções. Estas regras são mais baseadas na experi-

ência do que na teoria o que faz com que seja usada de forma mais intuitiva pelo nosso 

cérebro. Consequentemente, é algo fácil de aplicar para perguntas aparentemente simples, 

mas que não usaríamos para responder, por exemplo, a um cálculo algébrico uma vez que 

exige mais esforço do cognitivo humano. A partir daqui, Thaler & Sunstein concluem que 

há benefícios úteis por trás do nosso sistema automático, porém podem dar azos a erros 

sistemáticos se dependermos muito dele, como ficou demonstrado no exemplo anterior 

(Thaler & Sunstein, 2008, p. 42).  

A intenção dos economistas comportamentais passa por levar a que os indivíduos ultrapas-

sem esta barreira cognitiva e façam escolhas que sirvam o seu melhor interesse. No entan-

to, existe a preocupação em evitar diretrizes que sejam demasiado intrusivas ao livre arbítrio 

de cada um. Thaler & Sunstein (2008), avançaram com o conceito de paternalismo libertá-

rio para a elaboração de políticas tanto públicas como privadas. O objetivo é que os indiví-

duos ultrapassem os seus obstáculos intelectuais com uma leve intrusão nas suas tomadas 

de decisão através de estímulos ou nudges (“empurrão”). Quem desenha estas políticas tem 

em conta que é impossível contemplar todas as preferências, e serve o propósito de estimu-

lar e manter a autonomia de decisão nos intervenientes. As políticas paternalistas são então 

definidas como um conjunto de medidas onde são incluídos estímulos para que as escolhas 

não sejam proibitivas ou difíceis de alcançar, ou seja, é possível alterar o comportamento e 

ao mesmo tempo as pessoas são autónomas na sua decisão e mantém a sua liberdade de 
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escolha (Angner & Loewenstein, 2007, p. 52; Thaler & Sunstein, 2008, p. 16). O relevo 

dado pela economia comportamental aos limites cognitivos e outros fatores motivacionais 

e intrínsecos no ser humano abriu espaço para a introdução nas políticas públicas de um 

certo nível de assistência. O debate entre o que são de facto as preferências dos agentes 

possibilitam esta assistência mais paternalista (Cobb-Clark, 2015, p. 11). 

 

2.3.2. O Sistema Cognitivo  

 

A partir do estudo do sistema cognitivo, diferentes autores concluíam que o sistema 1 ainda 

que seja bastante útil, e funcionava bem para alguns propósitos, o seu processamento rápi-

do e intuitivo por vezes conduz a erros sistemáticos. Esses enviesamentos e consequentes 

erros conduziam a decisões e comportamentos que não eram considerados ótimos compa-

rativamente a outros comportamentos que advinham de situações em que a informação 

providenciada era mais clara e explícita (Kassenboehmer & Schatz, 2017, p. 161). O concei-

to de racionalidade limitada de Simon veio demonstrar a existência de limitações cognitivas 

do ser humano na capacidade de processamento de informação, principalmente quando 

esta se torna demasiado complexa. A teoria começou a ganhar relevo quando alguns eco-

nomistas concluíram que as decisões do ser humano eram feitas de acordo com a informa-

ção obtida e o modo como esta era percebida. No entanto, o esforço cognitivo por recolher 

toda a informação disponível impedia que as pessoas tomassem sempre decisões ótimas, 

levando-as por vezes a cometer erros sistemáticos. Esses erros, tinham origem tanto na 

capacidade de processamento de informação, como noutros limites mais intrínsecos do ser 

humano como a falta de autocontrolo, as suas motivações e preferências.   

O autocontrolo é a capacidade de alterarmos as nossas próprias respostas, especialmente de 

modo a que vão ao encontro dos nossos ideais. Por outro lado, a falta de autocontrolo faz 

com que mais tarde a pessoa se arrependa da sua decisão. Não se trata de uma questão de 

desutilidade porque na altura em que toma a decisão, o pressuposto é de que o indivíduo 

pese os benefícios e os custos da mesma. Isto reflete a ideia de inconsistência das preferên-

cias do ser humano que a literatura aponta (Baumeister, Vohs, & Tice, 2007, p. 351; 

Beaulier & Caplan, 2004, p. 492). Há cada vez mais economistas a incorporarem o autocon-

trolo nos modelos de tomada de decisão, ao ponto de os problemas de autocontrolo já 

serem apontados por terem uma forte ligação no sucesso do indivíduo no mercado de tra-
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balho, principalmente em casos de emprego próprio, procura de emprego, entre outros 

(Cobb-Clark, 2015, pp. 2, 5). A inconsistência de preferências está ligada ao modo como 

como o indivíduo procura gratificação imediata e o choque que isso tem com as preferên-

cias de longo prazo.  Babcock et al. vê um reflexo do problema de autocontrolo como um 

reflexo da procrastinação na procura por emprego. Quando um indivíduo está inserido 

num esquema de subsídio de desemprego, tem tendência a procrastinar na procura por 

trabalho mesmo que isso seja contra o objetivo de longo prazo de ter um emprego e ser 

autossustentável. Isto porque a satisfação imediata do subsídio entra em confronto com o 

esforço necessário para procurar uma situação mais favorável (Babcock et al., 2012, p. 4). A 

economia comportamental aponta o facto de as pessoas gerarem à sua volta um otimismo 

demasiado alto e excesso de confiança em torno das suas opiniões e julgamentos, o que 

agrava as situações de procrastinação (Beaulier & Caplan, 2004, p. 491).  

Por fim, alguns autores referem que o sentido de justiça nos indivíduos não está de acordo 

com os pressupostos de que somos inteiramente egoístas e perseguimos o interesse pró-

prio, servindo-se de um dos exemplos mais antigos da literatura o Jogo do Ultimato (Güth, 

Schmittberger, & Schwarze, 1982). Imaginemos o indivíduo A que detém 100€ e pode ofe-

recer uma quantia entre 0€ e 100€ ao indivíduo B, ficando com o remanescente. O indiví-

duo B pode escolher entre aceitar a proposta de A ou recursar, e nesse caso nenhum dos 

indivíduos recebe qualquer valor. O indivíduo A teria que se preocupar em fazer uma pro-

posta que fizesse com que o indivíduo B aceitasse, correndo o risco de ficar sem nada. Ra-

cionalmente, qualquer quantia acima de 0€ seria ótima para B, uma vez que seria melhor 

que a sua situação inicial logo, seria de esperar que A oferecesse o mínimo possível. No 

entanto, resultados mostram que as pessoas na posição do indivíduo A ofereciam uma 

quantia mais significativa e alguns dos quais chegavam mesmo a dividir o montante por 

igual. Na mesma lógica, os indivíduos na posição de B rejeitavam a oferta quando ela pare-

cia injusta. 

A importância da perceção de justiça é apontada como algo comum no mercado de traba-

lho. Dohmen (2014, pp. 10-11) refere, através de exemplos de comparação social no local 

de trabalho, que o comportamento de cada um varia na presença de outros. Ao criarmos 

pontos de referência sociais, eles vão refletir-se no que as pessoas acham justo a nível de 

salário e esforço colocado nas tarefas. Salários que as pessoas achem injustos relativamente 

ao seu ponto de referência social podem ser vistos como um ato hostil do empregador e o 

inverso como uma recompensa motivadora. 
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2.3.2.1. Disponibilidade  

 

A heurística da disponibilidade é a forma como as pessoas avaliam a informação que está 

disponível de forma mais intuitiva, ou seja, recorrendo ao sistema 1, considerando-a mais 

relevante do que é. Tratando-se de informação com origem no nosso sistema intuitivo há o 

risco de fazermos avaliações distorcidas (Nielsen & Sebald, 2016, p. 7). Este limite cogniti-

vo está ligado à forma como o ser humano avalia a probabilidade de um certo aconteci-

mento ocorrer consoante a regularidade de eventos semelhantes estarem presentes na sua 

memória. Quando relembramos experiências, as nossas memórias tendem a ir buscar acon-

tecimentos passados que tenham ocorrido recentemente ou que estejam mais frescos na 

nossa mente, e não necessariamente aqueles onde a experiência foi aceitável ou não. O que 

faz um acontecimento vir mais rapidamente à nossa memória é diferente do que nos faz 

lembrar de algo que seja útil para uma determinada situação. Geralmente, estas memórias, 

além de estarem ligadas a acontecimentos mais ou menos atuais, estão também associadas a 

emoções fortes (Richburg-Hayes et al., 2014, pp. 33-35). Por exemplo, as pessoas podem 

relembrar momentos em que tiveram longos momentos de espera mesmo que isso tenha 

sucedido poucas vezes. Igualmente, as pessoas podem ter pontos de referência de experiên-

cias de outros que tenham partilhado consigo as suas vivências.  

No caso das políticas públicas, estas heurísticas podem ter alguns efeitos adversos. Os res-

ponsáveis governamentais e até mesmo a população afetada por essas políticas podem pre-

ferir certas medidas em detrimento de outras só com base em eventos recentes ou que te-

nham presenciado, sobreavaliando a hipótese de eles voltarem a ocorrer. Um desemprega-

do vai avaliar as suas probabilidades de obter um emprego dado seu histórico de sucesso e 

insucesso na procura de emprego (Nielsen & Sebald, 2016, p. 7). Imagens em maços de 

tabaco para alertar para doenças e anúncios com imagens fortes de acidentes de automó-

veis são exemplos de lembretes para fazer com que o indivíduo sobreavalie as hipóteses de 

ocorrência destes acontecimentos  

 

2.3.2.2. Representatividade  

 

Esta heurística, segundo a qual a probabilidade de um acontecimento depende da seme-

lhança com outros eventos, ou seja, de que modo é que um evento A é representativo de 
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um evento B, foi examinada por Kanheman & Tversky (Kahneman & Tversky, 1974, pp. 

25-26; Thaler & Sunstein, 2008, p. 47). O exemplo desenvolvido por Tversky & Kahneman 

(Adler & Rips, 2008, p. 117) é apresentado por uma experiência recorrendo ao perfil de um 

mulher chamada Linda. Na experiência, os intervenientes são informados sobre as caracte-

rísticas de Linda como sendo “uma mulher de 31 anos, solteira, sincera e extremamente 

inteligente. Formou-se em Filosofia e durante os seus estudos mostrou-se sempre preocu-

pada com a discriminação e a justiça social, tendo participado também em manifestações 

contra a energia nuclear.” (Thaler & Sunstein, 2008, p. 47). Dado o perfil de Linda, é então 

pedido aos participantes que identifiquem qual futuro teria maior probabilidade de se veri-

ficar, dentro de um conjunto de escolhas representados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Hipóteses sobre o futuro da Linda 

a) A Linda é professora numa escola primária 

b) A Linda trabalha numa livraria e participa em aulas de yoga 

c) A Linda é participante ativa do movimento feminista 

d) A Linda é uma assistente social psiquiátrica 

e) A Linda é membro da Liga das Mulheres Eleitoras 

f) A Linda é empregada bancária 

g) A Linda é vendedora de seguros 

h) A Linda é empregada bancária e participante ativa do movimento feminista 

 Fonte: (Adler & Rips, 2008, p. 117) 

 

Na avaliação à resposta dos participantes, foi detetado um erro lógico sobre as alíneas f) e 

h). A maior parte dos inquiridos consideram que a probabilidade de a Linda ser empregada 

bancária é menor do que ser empregada bancária e participante ativa do movimento femi-

nista. Nenhuma das duas situações em conjunto tem maior probabilidade de acontecer do 

que cada uma isoladamente e a alínea f) é mais provável que a alínea h) porque nessa opção 

todas as participantes ativas do movimento feminista são antes de tudo empregadas bancá-

rias.  Esta conclusão parte de uma leitura estereotipada errada sobre o perfil da Linda, que 

encaixaria melhor no perfil de uma empregada bancária ativista do que numa simples em-

pregada bancária.  

A conclusão é que as pessoas não seguem nenhuma teoria probabilística para avaliar even-

tos incertos e, apesar de por vezes alguns estereótipos serem corretos, o facto de o nosso 
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sistema 1 recorrer a este atalho cognitivo para fazer avaliações de similaridade, pode induzir 

a erros e a tirar conclusões precipitadas (Kahneman & Tversky, 1974, p. 25; Thaler & 

Sunstein, 2008, pp. 47-48). Uma amostra não é sempre representativa da sua população 

(Adler & Rips, 2008, p. 116). No mercado de trabalho é possível verificar que estereótipos e 

juízos de valor mal concebidos, consequentemente podem traduzir-se em salários e condi-

ções de trabalho desajustadas.  

Um exemplo onde podemos transpor este caso está relacionado com imigrantes não euro-

peus na Europa. Bisin et al. (2011, pp. 85-86), concluíram que o facto de um indivíduo ser 

imigrante de primeira geração penalizava-lhe o salário em 17%. Os autores concluíram 

também que imigrantes de segunda geração tem igual probabilidade de encontrar emprego 

que os locais. No entanto, o Inquérito Social Europeu concluiu que um emigrante de se-

gunda geração de um diferente grupo étnico de onde se insere pode enfrentar desigualda-

des de oportunidades de emprego (Bisin et al., 2011, p. 60).  

 

2.3.2.3. Ancoragem  

 

A heurística da ancoragem é uma das mais comuns no mercado de trabalho. Se um indiví-

duo cria ou é exposto a um tipo de informação que irá usar como referência futura, o seu 

julgamento fica automaticamente influenciado pela informação obtida. É um processo 

normalmente inconsciente, mas que cria um ponto de referência ao qual recorremos para 

tornar opções mais ou menos acessíveis (Richburg-Hayes et al., 2014, p. 5). 

Veja-se o exemplo das expetativas salarias (Babcock et al., 2012). O exemplo ilustra a forma 

como um indivíduo define o seu salário de reserva, ou seja, o salário mínimo que alguém 

exige para aceitar um emprego. Este salário é definido tendo em conta os salários que o 

indivíduo usufruiu no passado, independentemente do emprego e das condições atuais do 

mercado de trabalho (Babcock et al., 2012, p. 4).  

Isto pode criar alguns problemas de reinserção do desempregado no mercado de trabalho, 

dada a forma enviesada como define o seu salário de reserva e se estiver ao abrigo de um 

subsídio de desemprego. Um salário de reserva demasiado alto, define-se por o indivíduo 

ter a sensação que ocorre numa perda se definir um salário mais baixo ao que usufruía an-

teriormente. Desta forma, continua a rejeitar ofertas, continuando ao abrigo do subsídio de 

desemprego. Assim, à medida que vai reduzindo o seu salário de reserva mais depressa a 
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pessoa pode esperar que vá encontrar um emprego (Feldstein & Poterba, 1984, p. 142). 

 

2.3.2.4. Aversão à Perda e Pontos de Referência 

 

Relembrando a Prospect Theory de Kahneman & Tversky, no centro da sua análise existem 

dois aspetos essenciais à sua formulação, são eles os pontos de referência e o conceito de 

aversão à perda. Os pontos de referência são pontos de comparação que influenciam rea-

ções futuras das pessoas e sobre os quais elas avaliam as suas opções de escolha quando 

tomam uma decisão na qual dispõem de várias alternativas (Dohmen, 2014, p. 15; 

Richburg-Hayes et al., 2014). A aversão à perda vem ao de cima quando, confrontado com 

perdas ou ganhos de igual proporção, a pessoa tende a evitar a perda em vez de procurar 

obter um benefício de valor semelhante (Dohmen, 2014, p. 15).  

Aprofundando a obra de Kahneman “Pensar, Depressa e Devagar”, a teoria que o autor 

partilhou com Tversky partiu de uma análise ao modelo de utilidade de Bernoulli. Kahne-

man começou por analisar um excerto na obra de Bernoulli onde a utilidade era medida ao 

questionar um conjunto de pessoas sobre apostas onde o participante podia ganhar ou 

perder pequenas quantias de dinheiro (Kahneman, 2011, p. 270). Kahenman e Tversy co-

meçaram por questionar se os efeitos nas alterações de riqueza eram semelhantes quer para 

quantias grandes quer para quantias pequenas. Desde ponto de partida, chegaram à conclu-

são de que o cerne da sua teoria estaria nos pontos de referência em que se iniciavam as 

alterações de riqueza e não nos estados finais de riqueza. Vejamos o seguinte gráfico onde 

estão representados dois pontos, o ponto A onde há mais do bem Y do que o bem X e o 

ponto D onde o inverso acontece. Os dois pontos A e D representam estados finais de 

riqueza. Os restantes pontos (A’; B; C; D’) representam pontos de referência. 
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Gráfico 1 - Pontos de Referência em relação à escolha entre os pontos A e D 

 

Fonte: (Kahneman, Knetsch, & Thaler, 1991, p. 201) 

 

Numa primeira análise, se o ponto de referência é C, há ganhos nos estados finais A e D, 

mas se o ponto de referência se altera para B, então existem perdas. Os autores assumem 

então que é importante analisar os pontos de referência de diferentes perspetivas. Kahne-

man et al. (1991, p. 196) dividiu 77 estudantes em 3 grupos, Sellers, Buyers e Choosers, numa 

experiência de transação de canecas e quantias monetárias:  

• Sellers: foram-lhes dados canecas e pedido que definissem uma quantia à qual estari-

am dispostos a vender cada caneca; 

• Buyers: definem uma quantia pela qual estariam dispostos a comprar cada caneca; 

• Choosers têm a opção de escolher para cada valor definido pelos dois grupos anterio-

res, entre ficar com uma caneca ou receber a quantia monetária.  

Concluídas todas as transações, os preços médios de reserva foram para cada grupo: 

• Sellers: $7.12 

• Buyers: $2.87 

• Choosers: $3.12 

É possível verificar que os Choosers e os Buyers têm comportamentos semelhantes, porque 

estão dispostos a despender menos dinheiro pelo bem comparativamente ao valor a que os 

Sellers estão dispostos a vender. O preço médio de reserva dos Buyers é o menor dos 3 gru-
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pos porque os Choosers têm a opção entre escolher o valor ou um bem material. 

Olhando o gráfico 1, de acordo com esta experiência, os autores tomam como exemplo o 

bem Y como sendo as canecas e o bem X as quantias monetária. Neste cenário o ponto de 

referência entre Sellers e Choosers serão A e C, respetivamente. Assim sendo, nestas circuns-

tâncias, dado o conceito de aversão à perda, a diferença de estados entre deter o bem Y e 

não deter é maior em A do que em C. Enquanto que o ponto C se deslocaria numa distân-

cia de 1 caneca equivalente a $3.12, o ponto A deslocar-se-ia numa distância de 1 caneca 

equivalente a $7.12$. O pressuposto é que a aversão à perda afeta mais quem detém o bem 

e consequentemente exige um valor maior ao abdicar dele (Kahneman et al., 1991, p. 200). 

É nesta conclusão sobre as alterações de riqueza e a importância dos pontos de referência 

que Kahneman & Tversky exemplificam o seu conceito de aversão à perda. 

Vejamos os dois seguintes enquadramentos, exemplo A e o exemplo B, adaptados de 

(Kahneman, 2011, p. 272): 

 

Exemplo A:  

1. Em adição ao que um indivíduo já tem, é lhe dado mais $1000. 

2. Agora, tem que escolher entre duas hipóteses: 50% de probabilidade de ganhar 

$1000 ou garantir $500 com certeza. 

Exemplo B: 

1. Em adição ao que um indivíduo já tem, é lhe dado mais $2000. 

2. Agora, tem que escolher entre duas hipóteses: 50% de probabilidade de perder 

$1000 ou perder $500 com certeza. 

 

Os dois exemplos têm nuances distintas entre si. O exemplo A é apresentado como ganhos 

em vez de perda e o exemplo B tem um ponto de referência maior, $2000 contra os $1000 

do exemplo A. Em termos de valores finais, em ambos os casos, existe certeza de sair com 

$1500, ou arriscar com 50% de probabilidade de ganhar mais $1000 ou $2000 respetiva-

mente. Dado este problema, os autores concluíram que no exemplo A as pessoas preferiam 

os $500 seguros, ou seja, uma escolha avessa ao risco. Já no exemplo B, a escolha recaiu 

sobre um comportamento de risco de 50% de hipóteses de perder $1000.  

Isto sucede-se porque os pontos de referência são diferentes. Se no exemplo A os $500 

certos são vistos como um ganho, no exemplo B são vistos como perda e por isso as pes-

soas preferem arriscar as suas chances de ganhar. As escolhas pelo mesmo estado de rique-
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za de $1500 geram diferentes caminhos porque as variações relativamente ao ponto inicial 

são diferentes. 

Estes ensinamentos ajudam a compreender melhor os comportamentos de procura de em-

prego. Quando um desempregado forma expectativas enviesadas para o seu salário de re-

serva, este ponto de referência pode ser um entrave ao seu reingresso no mercado de traba-

lho. O subsídio de desemprego torna a situação de não trabalhar por vezes suficientemente 

atrativa para que uma oferta de emprego seja rejeitada. Isto acontece porque uma pessoa 

pode estar demasiado otimista quanto às suas hipóteses de arranjar um emprego ou, caso a 

oferta seja inferior ao salário de reserva a pessoa vê isso como uma perda e a aversão à 

mesma leva-a a rejeitar o emprego (Babcock et al., 2012, pp. 3-4).  

 

2.3.2.5. Status Quo  

 

A literatura descreve o status quo como um limite cognitivo segundo o qual as pessoas ten-

dem a favorecer a situação presente na tomada de decisão por ir ao encontro das normas 

atuais (Farrell, Smith, Reardon, & Obara, 2016, p. 7; Richburg-Hayes et al., 2014, p. 33). Se a 

pessoa não for informada ou nenhuma ação for feita para que seja criado algum ponto de 

referência, então ela mantém a crença de que o futuro será igual ao presente (Richburg-

Hayes et al., 2014, pp. ES-8).  

O efeito do status quo alastra-se em diferentes aspetos do comportamento humano. Thaler 

& Sunstein (2008, p. 57) e Matjasko et al. (2016, p. 14) alertam ao facto de o status quo agra-

var a inércia das pessoas e prendê-las a decisões que já tenham tomado previamente, como 

opções em contas poupança ou seguros de saúde. A aversão à perda mencionada anterior-

mente também agrave esta heurística porque há tendência a manter o status quo porque na 

hora de mudança, as desvantagens ganham maior preponderância sobre os ganhos 

(Kahneman et al., 1991, p. 197). 

Assim, estes efeitos de inércia e aversão à perda estão presentes em muitas das experiências 

feitas para comprovar os efeitos do status quo. Kahneman et al., descrevem o ensaio de Sa-

muelson & Zeckhauser (1988) onde é analisada a escolha entre quatro tipos de portfólios: 

risco moderado, risco elevado, títulos de tesouro e obrigações municipais. Deste estudo, os 

autores concluíram que a escolha por uma opção de risco moderado difere quando ela é 

apresentada como sendo o status quo ou não. Se for o caso, a alternativa descrita como status 
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quo tem maior probabilidade de ser escolhida (Kahneman et al., 1991, p. 198). O efeito do 

status quo tanto em complexas decisões de investimento como uma na simples rotina de um 

aluno escolher sempre o mesmo lugar numa sala de aula (Thaler & Sunstein, 2008, p. 57). 

Richburg-Hayes et al. (2014, p. 6) e Thaler & Sunstein (2008, p. 59) sugerem que uma forma 

de guiar as pessoas para uma decisão que lhes seja mais vantajosa para o seu bem-estar está 

no uso das opções por defeito. Entre outros, é um dos instrumentos comportamentais que 

se irá analisar mais à frente e que podem ser usados para atenuar os limites cognitivos e 

motivacionais do ser humano. 

 

2.3.3. Economia do Trabalho 

 

Um dos principais objetivos da economia do trabalho é perceber e prever escolhas indivi-

duais que digam respeito à participação no mercado de trabalho (Kassenboehmer & 

Schatz, 2017, p. 161). Com a evolução na preponderância dos contributos da economia 

comportamental e a forma como elucidavam o que são os catalisadores e a natureza da 

motivação humana, a economia do trabalho começou a incorporar nos seus modelos algu-

mas dessas descobertas. O que se segue é uma apreciação da aplicação dos contributos da 

economia comportamental no desenho de políticas públicas dirigidas ao mercado de traba-

lho.2 O desafio de algumas dessas políticas passa por prestar apoio aos desempregados, 

fornecer educação e oportunidades de emprego de um modo justo, seguro e acessível para 

que a inclusão no mercado de trabalho seja o mais eficaz e eficiente possível (Babcock et al., 

2012, p. 1).  

Os desafios das políticas do mercado de trabalho são vários.  

Primeiro, passa por combater o risco moral que por vezes está por trás do uso destas medi-

das, isto é, de não chegar a um nível de incentivo que leve a que o esforço pela procura de 

trabalho chegue a um nível demasiado reduzido ao ponto de se tornar pouco útil do ponto 

de vista do desempregado dispor de qualquer esforço nesse sentido, dadas as suas perce-

ções enviesadas de favorecer os benefícios de curto prazo contra os de longo prazo.  

                                                        
2 Há cada vez mais casos de aplicações da economia comportamental no desenho de políticas públicas que 
não são apenas vocacionadas para o mercado de trabalho. No Reino Unido foi criada a Behavioural Insights 
Team (BIT) em 2010, e em 2014 nos Estados Unidos o governo criou a White House Social and Behavioral Science 
Team sendo que neste país Barack Obama já tinha usufruído dos contributos da ciência comportamental na 
corrida à Casa Branca em 2012. Países como a Dinamarca e Austrália também seguem o mesmo exemplo. 
(Hollingworth, 2013; Matjasko et al., 2016, p. 2). 
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Segundo, Kassenboehmer & Schatz apontam à dificuldade do indivíduo em fazer escolhas 

no mercado de trabalho por serem feitas num ambiente de incerteza. Isto porque as perce-

ções de segurança em manter o trabalho e de empregabilidade são fontes de alguma subje-

tividade. Essas perceções geram insegurança e expectativas nos indivíduos, e consequente-

mente ganham um forte peso como fator de influência das suas decisões no mercado de 

trabalho (Kassenboehmer & Schatz, 2017, p. 161).  

Os enviesamentos, os limites cognitivos de tomada de decisão e capacidade de processar 

informação são componentes comportamentais que ganharam importância no comporta-

mento por procura de emprego, formação dos salários de reserva, expresso nas preferên-

cias individuais e que determinam a situação laboral do indivíduo no mercado de trabalho. 

O trabalho de Kassenboehmer & Schatz sobre estas expetativas sugere que o excesso de 

otimismo nas chances de reencontrar um emprego traz chances de intervenção políticas 

importantes porque a duração dos períodos de desemprego são subvalorizados 

(Kassenboehmer & Schatz, 2017, p. 162). Reduzir o enviesamento das expetativas de reem-

prego pode prevenir que não só os efeitos de procrastinação na procura de emprego, como 

o oposto de aceitar empregos mal pagos, aceitar regimes horários mais curtos ou sair do 

mercado de trabalho. Esta intervenção é importante porque fatores como experiência de 

desemprego e tipo de contrato são catalisadores de incerteza no mercado de trabalho 

(Kassenboehmer & Schatz, 2017, p. 162). Além disso, taxas de desemprego estão positiva-

mente relacionadas com iniquidade e pobreza, ou seja, acarreta custos sociais e económicos 

com falta de receitas fiscais (Kassenboehmer & Schatz, 2017, p. 163). 

 

2.3.3.1. Normas Sociais 

 

As normas sociais tratam a importância que o indivíduo dá ao comportamento dos outros 

para justificar as suas próprias ações, mesmo que não seja relevante para a sua situação 

concreta em que se encontra. As pessoas tendem a sobrevalorizar um desfecho se obser-

vam que existem muitas pessoas a tentar alcançá-lo.  (Richburg-Hayes et al., 2014, p. 43). 

No fundo é a maneira como nos vemos em relação aos outros e criamos uma identidade 

que justifica certos comportamentos. Essa perceção pode ser utilizada pelos arquitetos de 

política para incitar ou restringir comportamentos mais ou menos desejáveis ao informar 

publicamente o que fazem as pessoas (Nielsen & Sebald, 2016, p. 25). 
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O projecto Behavioral Interventions to Advance Self-Sufficiency (BIAS), lançado em 2010 para 

aplicar os conhecimentos comportamentais em programas de serviços sociais nos Estados 

Unidos da América, aplicou no estado do Texas esta técnica de influência de perceção soci-

al. Através de um e-mail endereçado a pais a cumprir penas de prisão e a usufruir de servi-

ços sociais de apoio infantil, uma das frases no e-mail mencionava que “outros pais já ti-

nham visto os tribunais baixar os apoios do serviço infantil entre $200 a $500”. O grupo 

que recebeu este e-mail mostrou maior preponderância a seguir as diretrizes do plano para 

continuar a usufruir do apoio. Mostrou-se assim uma ferramenta com capacidade de atingir 

um elevado número de pessoas e com uma aplicabilidade de baixo custo (Richburg-Hayes, 

Anzelone, & Dechausay, 2017, pp. 47-49).  

A reeleição de Barack Obama em 2012 usufruiu do valor que uma equipa de economistas 

comportamentais trouxe à sua campanha com os resultados do estudo que obtiveram da 

sua primeira eleição em 2008. A sua equipa estudou o que levava as pessoas a votar e o que 

as detinha de o fazer. A partir daí construiu um plano para levar as pessoas a votar relem-

brando as mesmas da sua identidade enquanto eleitoras. Como as pessoas querem ser vistas 

como moral e socialmente competentes, o salientar da sua identidade de eleitor conduziu 

inúmeras pessoas às urnas (Hollingworth, 2013, p. 47). 

No mercado de trabalho, os desempregados são naturalmente um grupo que sofre pressão 

social para trabalhar, não só dentro da sua comunidade como da conotação negativa do 

estatuto de não ter emprego. Quanto mais forte for essa pressão, mais depressa o desem-

pregado encontra emprego. Isto verifica-se num maior esforço por procura de emprego e 

menor satisfação pessoal por estar numa situação de desemprego (Nielsen & Sebald, 2016, 

p. 26). 

 

2.3.3.2. Enquadramento 

 

As decisões tomadas pelo ser humano são muitas vezes influenciadas pela maneira como 

um problema, ou as escolhas que tem que tomar, lhes são apresentadas. O mesmo proble-

ma pode desencadear respostas diferentes caso seja escrito e formulado de diferentes ma-

neiras (DellaVigna, 2009, p. 347). O problema de Kahneman abordado na secção 2.3.2.4. é 

uma demonstração disso mesmo, ou seja, as nossas decisões são afetadas pelo enquadra-

mento porque fazemos juízos comparativos. Se essa comparação for alterada, se mudar o 
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ponto de referência, a decisão final pode alterar-se, ainda que o trade-off final seja o mesmo 

(DellaVigna, 2009, p. 347). Os exemplos mais comuns na literatura recaem sobre a perce-

ção da mensagem ao nível de ganhos e perdas, mas o uso desta técnica não tem necessari-

amente que fazer referência a algo ou demonstrar qualquer tipo de aversão à perda para ter 

efeito. Os limites da capacidade de perceção e decisão fazem com que alterações de pala-

vras, alterações visuais ou pontos de referência alterem a desejo por determinadas opções 

(Tversky & Kahneman, 1981, p. 453). 

Vejamos o problema adaptado do estudo realizado por Tversky & Kahneman de um inqué-

rito realizado numa sala de aula no qual foram expostos dois problemas (Tversky & 

Kahneman, 1981, p. 453). 

 

Problema 1: “Os Estado Unidos estão a preparar-se para um surto de uma doença asiática, 

que se espera que mate 600 pessoas. Existem dois programas propostos para combater a 

doença A e B”. 

1. Programa A: Caso este programa seja adotado, 200 pessoas são salvas. 

2. Programa B: Se este programa for adotado, há 1/3 de probabilidade que 600 sejam 

salvas, e 2/3 de probabilidade que nenhuma seja salva 

A maioria, como seria de esperar, escolhe a opção relativa ao programa A, uma vez que a 

hipótese de salvar 200 tem aparentemente melhor conotação do que apenas 33% de hipó-

teses de salvar toda a gente.  

Vejamos agora o Problema 2, com a mesma história, mas com diferentes alternativas C e D. 

1. Programa C: Se for adotado, 400 pessoas morrem. 

2. Programa D: Se for adotado, há 1/3 de hipóteses de ninguém morrer e 2/3 de hi-

pótese de 600 pessoas morrerem. 

 

Os resultados finais são os mesmos entre A e C e os programas B e D, no entanto, no pro-

blema 2 a maioria optou pelo programa D porque a morte certa de 400 pessoas não é vista 

como aceitável face aos 2/3 de probabilidade de morrerem as 600. A diferença está na 

formulação entre as vidas que se salvam e as que se perdem, e essa escolha entre ganhos e 

perdas afeta a aversão ao risco dos indivíduos.  

A literatura já tinha assim concluído que o enquadramento é um meio para combater a 

aversão à perda dos indivíduos. Escolhas que envolvem ganhos são avessas ao risco e nor-

malmente são nessas que recaem as decisões em vez de escolhas onde uma conotação ne-
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gativa ou de perda está presente (Tversky & Kahneman, 1981, p. 453). No entanto, apesar 

de os enquadramentos positivos estarem ligados a atitudes mais positivas e encadear ação 

nas pessoas que procrastinam, as mensagens de perda também podem levar a efeitos posi-

tivos, como por exemplo imagens de riscos de fumar nos maços de tabaco ou anúncios 

publicitários que apelam ao risco de acidentes de viação (Matjasko et al., 2016, p. 4).  

Demonstrado pela literatura que o enquadramento afeta os nossos pontos de referência, 

naturalmente, influencia no mercado de trabalho as comparações que fazemos quando o 

indivíduo tem em conta o seu salário de reserva. Como tal, os serviços de assistência de 

emprego ganham espaço para intervir. De modo a combater efeitos de procrastinação na 

procura de emprego, ou obstáculos cognitivos de processamento de informação, Babcock 

et al. (2012, pp. 8-9) sugerem que se altere a apresentação das ofertas de emprego e se use 

uma linguagem simples e percetível. Os autores sugerem que os serviços de assistência de 

emprego incorporem técnicas de apresentação e aconselhamento para que o desempregado 

ultrapasse as expetativas enviesadas de salários. As alterações na apresentação, se feitas de 

modo a apelar mensagens de ganhos ou perdas, podem combater aversões à perda face às 

expetativas salariais. Adicionalmente, técnicas de enquadramento podem conduzir a que o 

indivíduo tome decisões que considera serem decisões de risco como ir a uma entrevista ou 

começar um novo emprego. O objetivo seria que os participantes aumentassem a sua dis-

posição para procurar o emprego e alterar os seus pontos de referência de modo a que per-

seguissem oportunidades de trabalho.  

Um caso de uso desta estratégia de enquadramento sem criar a ideia de ganhos ou perdas 

foi utilizada no Reino Unido, país que dispõe de uma equipa que aplica os contributos das 

ciências comportamentais em parceria com o seu governo. Ao contrário dos Estados Uni-

dos da América que denominam os serviços de apoio aos desempregados como unem-

ployment insurance (seguros de desemprego), o Reino Unido opta por uma abordagem com 

uma conotação mais positiva. O mesmo género de serviço, é apelidado de Jobseeker’s Al-

lowance (Subsídio de Procura de Emprego). A conotação positiva da palavra jobseeker cria na 

pessoa uma identidade mais proativa na procura de emprego (Madrian, 2014, p. 29). 

 

2.3.3.3. Dispositivos de Compromisso 

 

Uma das barreiras das pessoas na procura de emprego é a falta de compromisso que têm 
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com as suas ações. Este tipo de ferramenta pode ser usado nas políticas públicas para com-

bater a forma como as pessoas põem mais peso nos benefícios de curto prazo do que nos 

de longo prazo, onde é preciso um maior nível de compromisso das pessoas (Madrian, 

2014, p. 22).  

O uso das estratégias de compromisso é bastante comum através de ações de planeamento 

e lembretes ao público-alvo. Uma vez mais, a equipa de Barack Obama usufruiu dos ins-

trumentos comportamentais para influenciar os seus eleitores. O plano para chegar aos 

eleitores potenciais contemplava um mapa que ajudasse o eleitor a dirigir-se às urnas e ao 

definir uma meta para o eleitor, consequentemente criou-se um sentido de compromisso. 

Os níveis de compromisso aumentam se existir um objetivo que uma pessoa se tenha com-

prometido a concretizar, e consequentemente põe mais esforço em ultrapassar barreiras 

que o possam impedir de concretizar a sua meta (Hollingworth, 2013, pp. 46, 47). Matjasko 

et al. (2016, p. 3)também dão o exemplo de lembretes a pacientes através de e-mail com 

horas e locais de vacinação que aumentaram a presença na vacinação da gripe em 36%. 

Madrian aponta também que uma estratégia de planeamento e lembretes seria uma maneira 

de incentivar desempregados na procura de emprego (Madrian, 2014, p. 26). 

Badcock et al. propõem que esse tipo de acompanhamento seja feito na procura de empre-

go através das agências de emprego. O artigo adverte que aos efeitos nefastos que o subsí-

dio de desemprego pode ter no desempregado, nomeadamente por este não aceitar ou não 

procurar empregos que acha desadequados a nível salarial ou de qualificações para a área de 

trabalho em que a oferta de emprego se enquadra (Babcock et al., 2012, p. 4).  Os subsídios 

de desemprego têm o desafio de providenciar uma prestação ao desempregado e ao mesmo 

tempo mantê-lo comprometido na procura de emprego. O problema é quando a quantia 

recebida agrava os níveis de procrastinação e reduz o tempo que gasta na procura de em-

prego (Beaulier & Caplan, 2004, p. 486). Babcock et al. defendem que combater o diminuto 

esforço na procura de emprego envolve uma combinação de benefícios, incentivos e força 

de vontade. Assim, os autores sugerem um esquema de relação principal-agente, para o 

acompanhamento do desempregado, com os agentes de colocação a receberem bónus in-

dexados a resultados duradouros. Adicionalmente, sugerem um esquema de lembretes e 

incentivos à procura de emprego ligando incentivos a objetivos de curto prazo recorrentes 

como o número de contactos que a pessoa faz para procurar emprego (Babcock et al., 2012, 

p. 6). Isto seria uma forma de combater objetivos mais difíceis e mais exigentes como en-

contrar e manter um emprego e ao mesmo modo combater os problemas de autocontrolo 
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e perceção de satisfação de curto prazo contra satisfação de longo prazo. 

 

2.3.3.4. Opções por Defeito 

 

A opção por defeito é considerada por Thaler & Sunstein um estímulo bastante poderoso. 

Uma vez que não implica nenhuma participação ativa da pessoa que está a ser alvo deste 

instrumento combate ao mesmo tempo efeitos de aversão à perda ou escolhas negligentes 

(Thaler & Sunstein, 2008, p. 59) ao mesmo tempo que apela ao status quo do problema em 

causa uma vez que a opção por defeito, por norma, é a considerada a escolha normal. 

A lógica com que este tipo de instrumento opera consiste em não haver qualquer ação de 

tomada de decisão por parte do indivíduo (Richburg-Hayes et al., 2014, p. 41). Normalmen-

te, quando uma pessoa subscreve um serviço fica registada, por defeito, numa lista de e-

mail que, caso não tome a ação de rescindir, continuará presente na base de dados do servi-

ço adquirido.  

As opções por defeito, ao contrário da grande maioria dos instrumentos aqui mencionados, 

por norma têm pouco cariz informativo e não funcionam como tendo um papel recomen-

dativo. Esta sua característica por vezes levanta questões sobre a importância da sua trans-

parência no efeito comportamental das pessoas. Num estudo sobre contribuições sobre 

proteção climatérica, Bruns et al. sugeriam a que transparência total destas opções podia 

levar a que as pessoas agissem deliberadamente contra elas por meras preferências políticas. 

Este tipo de ações provoca comportamentos contrários aos desejados porque as pessoas 

não gostavam de se sentir manipuladas (Bruns, Kantorowicz-Reznichenko, Klement, 

Luistro Jonsson, & Rahali, 2018, p. 42). Os resultados deste estudo provaram que mesmo 

quando as opções contemplavam os efeitos da sua influência, não houve evidência que as 

reações fossem diferentes quer na presença quer na ausência dessa informação (Bruns et al., 

2018, p. 50). Os autores concluíram que quem faz as políticas deve manter total transparên-

cia uma vez que favorece a legitimidade e mantém a eficiência deste tipo de instrumentos. 

A Behavioural Insights Team (BIT) do Reino Unido testou o uso das opções por defeito no 

numa ação de dador de órgãos que apresentava números de dadores muito baixos, que eles 

acreditavam ser por falta de vontade das pessoas se inscreverem como dadores. Ao invés de 

terem de optar por se inscreverem, o status de dador foi alterado para terem que optar por 

sair do programa. Assim, quando orientaram a sua estratégia para incorporar opções por 
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defeito os resultados duplicaram de 42% para 82% (Matjasko et al., 2016, p. 3). 

Dohmen, aponta a vantagem de incluir opções por defeito nos programas de formação 

profissional ao impor uma opção por defeito que incite à participação nesses programas 

(Dohmen, 2014, p. 23). 

Esta ideia é também apoiada por Babcock et al. (2012) para combater a procrastinação na 

procura de emprego. Os autores apontam o facto de as pessoas subvalorizarem os benefí-

cios dos programas de assistência na procura de emprego, que resulta em pouco esforço na 

procura. Para fomentar os níveis de participação nestes programas, os autores sugerem 

alargar as situações em que os indivíduos ficam automaticamente inscritos, sugerindo, por 

exemplo, a altura em que se inscrevem como elegíveis para o subsídio de desemprego 

(Babcock et al., 2012, p. 8). A opção por defeito torna-se assim eficaz porque vai ao encon-

tro dessa característica intrínseca de procrastinação por ser uma opção que se materializa 

mesmo quando nada é feito (Thaler & Sunstein, 2008, p. 124). 
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3. Aplicação: a Iniciativa Emprego Jovem em Portugal 

 

Partindo dos contributos fornecidos pela literatura, investigou-se, para o caso de uma polí-

tica social pública em Portugal, a relevância dos contributos da economia comportamental. 

A análise que se segue incide sobre um relatório elaborado pela CESOP – Universidade 

Católica Portuguesa como o título Avaliação, Implementação, Eficácia e Eficiência da Iniciativa 

Emprego Jovem (IEJ). 

Em janeiro de 2018, o Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou dados que mar-

cavam a taxa de desemprego de outubro de 2017 nos 8,4%, sendo que para encontrar re-

sultados tão baixos foi preciso recuar mais de 10 anos, até fevereiro de 2005. Olhando aos 

dados do gráfico 2 é possível verificar que a taxa de desemprego jovem anda à volta dos 

25% no final do período. 

 

Gráfico 2 - Taxa de Desemprego Total e de Jovens 

 

Fonte: (INE, 2018, p. 4) 

Nota: Desemprego Total - Escala da esquerda; Desemprego Jovem – Escala da direita 

 

Além da repercussão a nível económico que o desemprego tem por si só, nos jovens pode 

afetar as perspetivas de emprego no longo prazo com impacto na integração e coesão soci-

al.  

No presente capítulo vai ser analisada uma das políticas públicas aplicadas em Portugal 

relativa ao desemprego jovem, à luz dos conceitos da economia comportamental. O que se 

pretende é tentar perceber se alguns dos conceitos e instrumentos abordados nos capítulos 
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anteriores são aplicados ou aplicáveis. Estas ilações poderão não ser diretas uma vez que 

estas aplicações por vezes ocorrem de forma involuntária, não sendo incorporadas no de-

senho das políticas (Mauro, 2016). A descrição dos conceitos será o foco principal deste 

capítulo e através da literatura analisada avaliar o que pode ser associado aos contributos da 

economia comportamental quer no que se fez e no que pode ser melhorado na política em 

si. 

A “Iniciativa de Emprego Jovem” (“Youth Employment Initiative”) trata-se de um projeto 

integrado, em dezembro de 2012, na implementação do “Pacote Emprego Jovem” (“Youth 

Employment Package”) criado pela Comissão Europeia para combater o desemprego jo-

vem nos respetivos Estados-Membro da União Europeia. A IEJ, adotada em Portugal em 

setembro de 20133, é fruto da revisão do Fundo Social Europeu e surgiu como apoio à 

iniciativa Garantia Jovem (GJ) (Portaria nº97-A/2015 de 30 de março, alterada pela Porta-

ria nº181-C/2015, de 19 de junho). Para que um Estado-Membro possa usufruir da IEJ, 

tem que obedecer a um conjunto de critérios definidos pela Comissão Europeia. A saber, 

os critérios definidos são: abrangidas as regiões de nível NUTS II onde se registaram taxas 

de desemprego jovem acima de 25% em 2012, e os Estados-Membros onde a taxa de de-

semprego jovem aumentou em mais de 30% nas regiões com desemprego jovem acima dos 

20% em 2012. Portugal viu a sua área continental e das ilhas toda abrangida por registar em 

2013 valores nunca abaixo dos 25%, de acordo com dados do European Parliamentary 

Research Service, a par de países como a Espanha e Itália (Lecerf & Claros, 2014). 

A análise à IJE, foi feita recorrendo a um relatório de 16 de outubro de 2017 elaborado 

pelo CESOP - Universidade Católica Portuguesa (UCP), intitulado “Avaliação, Implementação, 

Eficácia e Eficiência da Iniciativa Emprego Jovem (IEJ)”. 

No referido relatório, o público-alvo da IEJ é composto pelos jovens NEET (“young people 

not in employment, education or training”, ou em Portugal definidos como “jovens nem-nem”)4, 

sendo que no caso português a idade dos jovens destinatários foi estendida dos 25 para os 

29 anos de idade, dado o aumento da taxa de jovens NEET em Portugal entre os 15 e os 

29 anos de idade (Valente et al., 2017, p. 28).  

                                                        
3 As tipologias de operação da IEJ iniciaram a 1 de setembro de 2013, ainda que a regulamentação seja alusiva 
a novembro de 2014 (Valente, Correira, Cerol, Cunha, Rodrigues, Feliciano, Trindade, Correia, Figueiredo, & 
Policarpo, 2017, pp. 10, 69) 
4A taxa NEET é um indicador percentual calculado pela razão de jovens sem emprego, sem estudar e sem 
estarem inseridos em qualquer processo de formação, em proporção com o número total de jovens da mesma 
idade, por género  (OECD, 2018)   



 

30 

 

No mesmo relatório, também é possível identificar o objetivo principal aquando da inte-

gração da IEJ, que consiste em “aumentar a qualificação e integração sustentada no merca-

do de trabalho dos jovens NEET, nomeadamente através do desenvolvimento de compe-

tências para o mercado de trabalho” (Valente et al., 2017, p. 15). Este objetivo é pretendido 

através de alocação de recursos financeiros e em conjunto com as ações da Garantia Jo-

vem. É medido com o aumento da educação de nível superior e melhores transições entre 

os sistemas de qualificação e o mercado de trabalho (Valente et al., 2017, p. 15). 

Para alcançar o seu objetivo, foram definidas 16 Tipologias de Operação em três áreas de 

intervenção, descritas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tipologias de Operação da IEJ 

Tipologias de Operação 

Qualificação / Educação 

1. Programa Retomar 

2. Vida Ativa Jovem 

3. Programa de Estágios de Reconversão Profissional – AGIR / PERPro 

Estágios / Emprego 

4. Estágios 

5. Emprego Jovem Ativo 

6. Apoios à contratação 

7. Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL) 

8. Estágios nos Serviços Periféricos Externos do Ministério dos Negócios Estrangei-

ros (PEPAC-MNE) 

9. INOV Contacto – Estágios Internacionais de Jovens Quadros 

10. Estagiar T 

11. PIIE 

12. INTEGRA Jovem 

13. Estágios Madeira 

Empreendedorismo 

14. COOPJOVEM 
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15. EMPREENDE JÁ – Rede de perceção e gestão de negócios 

16. Ideia Jovem INVEST 

Fonte: Adaptado de (Valente et al., 2017) 

 

Na Tabela 4 pode-se verificar as diretrizes seguidas pela IEJ para as áreas já mencionadas. 

Assim, através destas ações, a IEJ pretende ver o seu sucesso medido com um aumento da 

empregabilidade, conclusão de formação superior e maior grau de integração no mercado 

de trabalho, quando comparado com o grau de integração dos não abrangidos. 

 

Tabela 4 - Orientações da IEJ  

Educação e Qualificação 

Ações para aumentar as competências exigidas no mercado de trabalho e que permitam 

concluir os estudos com aposta na qualificação superior; 

Estágios, Emprego e Empreendedorismo 

Apoiar a transição do ensino ou outro sistema de qualificações para o mercado de traba-

lho, e estimular contratação de jovens ou criação de próprio emprego, sendo este último 

menos dotado ao nível de recursos. 

Fonte: Adaptado de (Valente et al., 2017, p. 12) 

 

O relatório tem como objeto de avaliação a IEJ, no qual se pretendia avaliar a implementa-

ção, a eficácia e a eficiência (consultar Tabela 5). Para tal, a metodologia adotada consistiu 

numa análise documental, análise de fontes e dados estatísticos, entrevistas, contando com 

a colaboração de diversas entidades que participaram na execução da IEJ (Valente et al., 

2017, pp. 9, 19, 23). 

 

Tabela 5 - Objetivos de avaliação da implementação, eficácia e eficiência das inter-

venções IEJ 

Objetivos Específicos 

a) Avaliar se a configuração da IEJ responde de forma adequada às necessidades dos 

beneficiários; 

b) Avaliar se a IEJ está a ser implementada de acordo com os objetivos inicialmente 

definidos; 
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c) Analisar os primeiros resultados da IEJ, em termos de eficácia e eficiência; 

d) Verificar se estão criadas as melhores condições para o alcance dos objetivos da 

IEJ; 

e) Contribuir para a preparação da avaliação de impacto da IEJ, a realizar em 2018, 

através da identificação dos métodos e abordagens metodológicas mais adequados 

e das necessidades de informação. 

Fonte: Adaptado de (Valente et al., 2017, pp. 9, 18)  

 

Na discussão que se segue, a análise ao restante relatório vai obedecer à estruturação do 

mesmo, analisando em primeiro lugar a relevância e se os objetivos são adequados ao pro-

blema. De seguida é feita uma análise à coerência interna e externa aos objetivos e sinergia 

entre eles, seguido de uma observação sobre a eficiência operativa da IEJ. Por fim, é feito 

um balanço sobre a eficácia do programa. Uma vez mais, não tido o estudo sido realizado 

com base nas visões da economia comportamental, o objetivo será perceber se existem 

conceitos que possam ou podiam ter sido aplicados, sem pôr em causa a viabilidade do 

estudo realizada pelos autores. 

 

3.1. Relevância  

 

A seção da relevância presente no relatório da CESOP pretende analisar se os objetivos 

definidos na IEJ são adequados aos problemas socioeconómicos diagnosticados (Valente et 

al., 2017, p. 28). Esta seção é importante uma vez que permite avaliar as características do 

grupo-alvo, tendo em conta as normas sociais dos grupos em que estão inseridos, e com-

preender que diferentes abordagens e necessidades se podem incorporar na estratégia da 

IEJ.  

A acompanhar os níveis de desemprego que se registaram em Portugal, o relatório do CE-

SOP aponta também um problema que agrava o aumento da percentagem de jovens NE-

ET em Portugal, nomeadamente o abando escolar precoce. As taxas de abandono escolar 

precoce, entre os 18 e os 24 anos de idade, levam a que haja uma maior probabilidade de 

um jovem se tornar NEET uma vez que é mais difícil a sua inclusão no mercado de traba-

lho e, consequentemente, há uma maior hipótese de estes jovens se manterem desempre-
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gados por um período de tempo maior do que o esperado ou, em último caso, deixar de 

fazer parte da população ativa (Valente et al., 2017, p. 31). 

Verificamos também que as taxas NEET são mais elevadas entre os jovens menos qualifi-

cados, ou seja, com formação inferior ao ensino secundário.5  

 

Gráfico 3 - Taxas NEET (%) por nível de escolaridade, dos 15 aos 19 anos de idade, 

entre 2005-2015 em Portugal 

 

Fonte: Eurostat (2018b) 

 

                                                        
5 ISCED 0-2 – Ensino Primário; ISCED 3-4 – Ensino Secundário; ISCED 5-8 – Ensino Superior (Eurostat, 
2018a). 
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Gráfico 4 - Taxas NEET (%) por nível de escolaridade, dos 20 aos 24 anos de idade, 

entre 2005-2015 em Portugal 

 

Fonte: Eurostat, EU Labour Force Survey. Retirado de (Valente et al., 2017, p. 35) 

 

Gráfico 5 - Taxas NEET (%) por nível de escolaridade, dos 25 aos 29 anos de idade, 

entre 2005-2015 em Portugal 

 

Fonte: Eurostat, EU Labour Force Survey. Retirado de (Valente et al., 2017, p. 36) 

 

De entre o público-alvo, os jovens com baixa formação são um grupo de cariz mais frágil, 

maior risco de exclusão social e de maior probabilidade de situação de desemprego; no 

entanto os jovens com mais formação também merecem atenção dado o aumento generali-
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zado do nível de qualificação e competitividade no mercado de trabalho (Valente et al., 

2017, p. 36). Assim, ser um jovem NEET está associado a dois problemas: ser desempre-

gado ou inativo. Ser inativo neste grupo é o mesmo que se considerar alguém com falta de 

motivação, neste caso alguém sem motivação para procurar emprego ou formação que 

facilite sair desta situação. A falta de motivação é um dos problemas no comportamento 

dos indivíduos que advém de falhanços sucessivos na procura de emprego (OECD, 2017, 

p. 15). 

De modo a combater o problema do abandono escolar precoce, a Garantia Jovem (GJ) 

propõe uma ação de resposta rápida num prazo máximo de quatro meses, através de uma 

oferta de emprego, de estágio, ou de formação. Esta regra é primordial para a GJ no com-

bate à existência dos NEET em território nacional, daí a importância da IEJ e do reforço 

financeiro que trouxe à resolução da problemática do desemprego jovem (Valente et al., 

2017, p. 55).  

Além das características de baixo nível de formação escolar e falta de motivação por não 

arranjar emprego, o relatório da CESOP aponta ainda uma agravante adicional. Os jovens 

que fazem parte de famílias com baixa intensidade de trabalho no seu agregado podem ser 

influenciados por essa norma social. O relatório do CESOP aponta que em Portugal, 

11,6% dos jovens entre os 15 e os 29 anos de idade fazem parte de agregados familiares 

com muita baixa intensidade de trabalho (Valente et al., 2017, p. 41). A literatura da econo-

mia comportamental aponta que estes casos possam ser tratados ao trabalhar as normas 

sociais e identidades dos indivíduos. 

Thaler & Sunstein (2008, p. 249) apontam que por vezes, as mudanças sociais ocorrem 

derivadas de um estímulo social. Isto porque as pessoas fazem o que acham estar certo e o 

que os outros também fazem, o que também pode levar a equívocos. A informação e a 

pressão dos pares são duas formas essenciais de influência social. Um dos exemplos referi-

dos pelos autores é o do esforço académico dos estudantes ser influenciado pelos seus pa-

res Assim, será possível sugerir que um agregado familiar com baixa intensidade de traba-

lho possa ser eventualmente um agregado onde haja pouca pressão para trabalhar, podendo 

influenciar o jovem desse mesmo agregado a adotar um comportamento similar, atrasando 

o reingresso no mercado de trabalho (Nielsen & Sebald, 2016, p. 26). 

De modo a progredir com o objetivo de diminuir o abandono escolar precoce, o relatório 

do CESOP alerta para uma forte colaboração com diferentes entidades governamentais 

que colaboram com o projeto, não só ao nível da execução de medidas, mas na sinalização 
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do público-alvo, difusão do programa e acompanhamento de modo a monitorizar eficaz-

mente a atividade desenvolvida pelos jovens (Valente et al., 2017, p. 55). A identificação é 

importante porque requer diferentes tipos de respostas e desenho de medidas consoante o 

público-alvo. Naturalmente, o grupo dos 15 aos 19 anos de idade exige medidas mais vira-

das para o reingresso na educação ao invés dos grupos com faixas etárias mais elevadas. 

Estes últimos beneficiariam de investimento na sua educação e formação, experiências de 

trabalho e inserção no emprego (Valente et al., 2017, p. 32).  

 

3.2. Coerência Interna e Externa  

 

Nestes pontos do relatório do CESOP, o propósito era avaliar a concordância entre os di-

versos objetivos de intervenção da IEJ, a chamada coerência interna. A coerência externa 

teria que ver com a forma como a IEJ se articularia com outros instrumentos de política de 

apoio aos jovens, como a Garantia Jovem, Erasmus+ e outros. (Valente et al., 2017, pp. 59, 

64).  

A hierarquia clara dos objetivos e a coesão entre as metas mais globais é importante para 

que haja um desenho claro da política em vigor. Deste modo, permite que a mensagem que 

passa aos intervenientes seja de fácil compreensão para combater eventuais barreiras cogni-

tivas no processamento de informação complexa ou pouco clara. Os jovens NEET são um 

público-alvo novo (Valente et al., 2017, p. 59), dentro do qual o IEJ assume como objetivo 

aumentar os níveis de qualificação, principalmente ao nível do ensino superior. Assim, este 

objetivo faz dos jovens que não obtiveram este grau académico um dos alvos prioritários da 

IEJ, o que fez recair a atenção do relatório sobre as tipologias de operação ligadas à Educa-

ção/Qualificação.  

Thaler & Sunstein (2008, p. 122) descrevem que um desenho de política ou algo que envol-

va uma ação, deve ser coerente com o estímulo que pretende induzir no indivíduo. Se não 

for o caso, o desempenho falha e as pessoas acabam por não seguir o caminho planeado. 

Posto isto, a análise do CESOP aponta para um baixo nível de dotação financeira da Edu-

cação/Qualificação quando comparada com as restantes áreas de intervenção – 9,1% con-

tra os 84,2% dos Estágios/Emprego e os 6,7% dos Apoios ao Empreendedorismo. Além 

disso, das 16 tipologias de operação só 3 correspondem à área da Educação (Valente et al., 

2017, p. 60). Não obstante, sem desvalorizar as tipologias já abrangidas, os autores referem 
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que há “margem de progressão na clarificação do quadro programático da IEJ” (Valente et 

al., 2017, p. 61). O instrumento de simplificação é considerado importante para alguns eco-

nomistas comportamentais dado que a complexidade de programas ou tarefas pode dimi-

nuir a ação de determinados comportamentos ou, em último caso, inibi-los (Nielsen & 

Sebald, 2016, p. 23). A vantagem de uma arquitetura simples e clara é uma vez mais apoiada 

por Thaler & Sunstein (2008, p. 136): 

 

“Um bom sistema de arquitetura é aquele que ajuda as pessoas a aperfeiçoarem a sua capacidade de mape-

ar e, consequentemente, de selecionar opções que possam melhor o seu bem-estar. Uma das maneiras é tornar 

as informações sobre cada opção mais compreensíveis e que se possam aplicar mais fácil e rapidamente .” 

 

Por fim, a identificação do público-alvo, já aqui mencionada, é um dos desafios do IEJ, em 

colaboração com a iniciativa GJ, seguindo as orientações da Comissão Europeia. Um dos 

instrumentos-chave na identificação dos jovens NEET é o registo no Serviço Público de 

Emprego (SPE), que envolve um forte trabalho social e de motivação, principalmente para 

os grupos difíceis de mobilizar (Valente et al., 2017, p. 64). Esta estratégia de registo no 

SPE, traduz-se na ativação dos jovens NEET não inscritos, passando-os de uma estado de 

inativos para desempregados e com vista à entrada no mercado de trabalho no prazo já 

mencionado de quatro meses. A estratégia é prosseguida recorrendo a entidades parceiras 

(o IEFP, IPDJ-Lojas, CQEP, entre outras)6, mas, ao operarem de forma parcial, reduzem a 

difusão da IEJ. Um modo de levar as pessoas a aderir a este tipo de planos, sejam eles pro-

gramas de emprego, ou algo que envolva algum tipo de inscrição ativa, passa pela existência 

de uma opção por defeito. Isto implica a existência de uma opção por defeito de adesão em 

vez de não adesão, que poderia estar articulado com alguns dos serviços de sinalização dos 

jovens NEET. Isto traduzir-se-ia numa adesão automática, e consequentemente os partici-

pantes aderiam mais rapidamente e em maior número. Outras alternativas à adesão automá-

tica seriam exigir uma decisão ativa quanto a aderir ou não, ou simplificar o processo de 

adesão (Thaler & Sunstein, 2008, p. 158).  

Os lembretes são também um dos instrumentos de política muitas vezes mencionados para 

realizar esse tipo de acompanhamento de registo. É uma das ferramentas que podem ser 

                                                        

6 IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional; IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juven-
tude; CQEP – Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional  
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úteis para levar as pessoas a dirigirem-se às reuniões nos centros de emprego7, ou que não 

se esqueçam dos vários passos que têm de tomar, uma vez que é fácil esquecer-se ou negli-

genciar um deles (Datta & Mullainathan, 2014, p. 28). Um caso de aplicação aconteceu em 

Los Angeles com a intervenção do BIAS Project para garantir num grupo-alvo (pais de cri-

anças de famílias necessitadas) o aumento de reentradas no programa de welfare-to-work do 

país. Inicialmente foram marcadas entrevistas para aumentar os níveis de compromisso do 

público-alvo mas falhavam que eles comparecessem nas reuniões obrigatórias (Anzelone, 

Dechausay, & Alemany, 2018, p. 67). Como Babcock et al. (2012) e Madrian (2014) suge-

rem, os planeamentos e lembretes são importantes para incentivar a procura de emprego e 

as agências e serviços de emprego locais tem aí um papel preponderante. Para garantir que 

as pessoas compareciam e se envolviam no planeamento do serviço disponível às famílias, 

o BIAS Project aplicou lembretes com mensagens que ilustravam benefícios por comparecer 

e penalizações por faltar às reuniões, atingindo resultados positivos após 30 dias (Anzelone 

et al., 2018, p. 67). As técnicas de enquadramento de modo a alterar as perceções de ganhos 

e perdas, aliadas às técnicas de compromisso em marcar datas de reuniões obrigatórias 

trouxeram resultados que podiam ser aplicados pela IEJ (por também se tratar de técnicas 

de baixo custo de implementação). 

Estas técnicas de simplificação e adesão recorrendo à opção por defeito ajudam os partici-

pantes a combater uma má perceção da mensagem, quando esta não está bem construída. 

Nesses casos em que a mensagem transmitida não se perceciona clara, as técnicas de sim-

plificação e adesão permitem que as pessoas trabalhem vários aspetos no seu comporta-

mento. Entre estes, é possível trabalhar as perceções sociais, encorajar comportamentos 

mais proativos ou automatizar processos que agilizem o acesso a valências de emprego e 

formação. 

 

3.3. Eficiência Operativa 

 

A eficiência operativa trata a qualidade de implementação para alcançar os objetivos pro-

postos. Esta secção foca as diferentes entidades que trabalham em parceria com a IEJ 

(Valente et al., 2017, p. 69).  

                                                        

7 (Datta & Mullainathan, 2014, p. 29) concluíram que a implementação desta técnica aumentou em 10% o 

número de pessoas que marcavam e se comprometiam com as suas consultas médicas de prevenção de 

cancro do cólon. 
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Ao longo do relatório realizado pelo CESOP é repetitivamente mencionado o problema de 

sinalização e monitorização do público-alvo como uma ação essencial para atingir os obje-

tivos propostos pela IEJ. Sendo um complemento à iniciativa GJ e ao estar enquadrado no 

Eixo II do Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego, são várias as par-

cerias que colaboram na execução da IEJ. Entidades como o DGES, o IEFP, o IPDJ, entre 

outras, são organizações inseridas no setor social, e consequentemente, munidas de experi-

ência e meios capazes de mais facilmente localizar, indicar e acompanhar os jovens NEET.  

Não possuindo a IEJ uma estratégia de comunicação autónoma, é importante o papel de 

divulgação da iniciativa por parte das entidades parceiras (Valente et al., 2017, p. 77). Em 

complementaridade com esta ação, estas entidades também possuem algumas práticas de 

acompanhamento e controlo, importantes para avaliar o desenrolar das medidas aplicadas. 

A Tabela ilustra alguns exemplos destas práticas de acompanhamento levadas a cabo pelas 

diversas instituições parceiras. 

 

Tabela 6 - Procedimentos de acompanhamento e mecanismos de controlo das enti-

dades parceiras da IEJ 

AICEP / INOV-Contacto 

“Fazemos questionários a meio e no final 

do estágio às entidades acolhedoras e parti-

cipantes. Criámos, também, a “network 

contact” que é uma plataforma onde parti-

cipam todos os estagiários e ex-estagiários 

que promove a partilha de informação…” 

DGAL / PEPAL 

“Aplicamos um inquérito a uma amostra de 

participantes após a conclusão do estágio. 

Durante o estágio existe acompanhamento 

ao fim de 6 meses e no final.” 

MNE / PEPAC 
“…hipótese de monitorizar a situação do 

ex-estagiário 6 meses após a conclusão.” 

DGES / Retomar 
“…avaliação da situação a ex-participantes 

6, 9 e 12 meses após a conclusão.” 

Fonte: Adaptado de (Valente et al., 2017, p. 78)   

 

Dada a apetência da economia comportamental para o uso de métodos experimentais 
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(Dohmen, 2014, p. 2), grande parte dos testes referenciados na literatura envolvem a com-

paração de resultados entre um grupo que atua no status quo e outro sujeito ao uso das fer-

ramentas comportamentais (Hollingworth, 2013; Matjasko et al., 2016, pp. 4-6; Richburg-

Hayes et al., 2014, pp. 13, 23, 29).  

As práticas das parcerias e a articulação dos dispositivos de acompanhamento trazem van-

tagens para a eficiência da IEJ. Primeiro, permite garantir que os participantes mantenham 

o foco e motivação nos seus objetivos de empregabilidade. Providenciar dados aos partici-

pantes sobre o seu comportamento, possibilita salientar a informação necessária para que 

estes se auto-avaliem e façam as devidas adaptações na sua postura (Richburg-Hayes et al., 

2014, p. 3). Em segundo lugar, ao analisar estes comportamentos, o feedback dos utilizadores 

possibilita a entidade ir ajustando algumas medidas que vão sendo incorporadas. 

 

3.4. Eficácia  

 

Análise à eficácia é feita com base no objetivo central da IEJ de “aumentar a qualificação e 

integração sustentada no mercado de trabalho dos jovens que não estão em situação de 

emprego, ensino ou formação, nomeadamente através do desenvolvimento de competência 

para o mercado de trabalho”. Deste objetivo espera-se que haja um aumento de conclusão 

da formação de nível superior e aumento da empregabilidade e consequentemente um grau 

de integração no mercado de trabalho superior aos indivíduos NEET não abrangidos pela 

medida (Valente et al., 2017, p. 87). Uma vez mais, a forma como se identifica e sinaliza o 

público alvo ganha relevância como método de avaliação. Na análise às Tipologias de Ope-

ração (TO) de Apoios à Contratação e Estágios, um dos pontos cruciais na sua execução 

era a seleção dos jovens no processo de admissão que revelaram repercussões nas motiva-

ções e um desadequado choque nas expectativas futuras (Valente et al., 2017, p. 89). A IEJ 

favorecia na sua execução promoção da empregabilidade dos jovens através da melhoria 

dos seus níveis de qualificação e do desenvolvimento de competências específicas do mer-

cado de trabalho.   

A maioria dos participantes NEET são jovens com habilitações ao nível do ensino secun-

dário ou ao nível do ensino superior, ou seja, os jovens que fazem parte de um grupo-alvo 

menos habilitado está presente em menor número na IEJ, ainda que uma maior nível de 

qualificação, à partida garanta melhores resultados. No entanto, o baixo nível de qualifica-
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ção literárias é umas das condições de risco para que um jovem se torne NEET e a priori-

dade no desenvolvimento das competências específicas pode pôr em risco a eficácia desta 

medida. Os autores apontam mesmo para uma dificuldade em focar a participação nos 

grupos mais afastados do mercado de trabalho (Valente et al., 2017, p. 97). 

Por fim, os autores verificaram os resultados alcançados ao avaliar as ofertas de emprego. 

Os participantes da IEJ apontavam apensas como desfavorável o salário que lhes era ofere-

cido quando lhes chegavam as proposta de emprego (Valente et al., 2017, p. 107). Há possi-

bilidade de que as propostas tenham sido efetivamente desadequadas ou, que se tenham 

formado expectativas salariais enviesadas como aponta a literatura descrita nos capítulos 

anteriores. Há outro dado relevante para este aspeto, que se refere à forma como os parti-

cipantes tomaram conhecimento das ofertas de emprego.  

 

Tabela 7 - Meios de tomada de conhecimento das ofertas de emprego 

 Número de Participantes % 

Foi apresentada pelo Centro de Emprego em 

que estava inscrito/a 

30 5,6 

Foi apresentada por uma empresa de recruta-

mento 

21 3,9 

Contacto / Convite direto do empregador 294 55,0 

Foi indicada por uma pessoa conhecida 67 12,5 

Fonte: (Valente et al., 2017, p. 108) 

 

Verificou-se que os centro de emprego tiveram pouca preponderância na oferta de propos-

tas de emprego, com valores de apenas 5,6% face à totalidade de ofertas. Não obstante não 

ser possível avaliar a qualidade das ofertas, há hipóteses de implementar a eficácia dos cen-

tros de emprego em trabalhar as barreiras comportamentais relativas às expectativas salari-

ais e informação sobre o mercado de trabalho e ofertas disponíveis. Babcock et al. referem 

que existem vantagens em tornar o desempregado mais informado de modo a que este 

coloque o esforço na procura de emprego o mais próximo do ótimo possível. Ao mesmo 

tempo, em conjunto com os serviços de assistência de emprego, é possível conseguir uma 

melhor correspondência entre as características pessoais e as ofertas disponíveis (Babcock 

et al., 2012, p. 7). Os limites cognitivos de processamento de informação e de capacidade de 

avaliar a preponderância de certos dados para problemas complexos num ambiente de in-
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certeza como o mercado de trabalho justificam a intervenção dos centros de emprego. No 

relatório da CESOP, os ex-participantes da medida indicaram que as ofertas de emprego 

estavam praticamente de acordo com as suas expectativas, considerando-as muito ou bas-

tante adequadas. Não obstante, a remuneração oferecida era sempre a principal razão de 

rejeição das ofertas de emprego (Valente et al., 2017, pp. 111-112). A eficácia deste tipo de 

programas pode ser reforçada se os contributos da economia comportamental ajudarem a 

trabalhar os enviesamentos das expetativas salariais e a garantir melhor qualidade de infor-

mação sobre o mercado de trabalho (Babcock et al., 2012, p. 7). 
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4. Conclusão e Limitações 

 

Nesta dissertação analisaram-se os contributos que a economia comportamental pode pro-

videnciar na estruturação de políticas do mercado de trabalho. Com esse objetivo, investi-

gou-se como podem ser incorporados esses conceitos no desenho de medidas como o sub-

sídio de desemprego, os serviços de assistência ao desemprego e na assistência na procura 

de emprego e formação profissional. A investigação recorreu a uma revisão de literatura de 

autores na perspetiva da psicologia (Tversky & Kahneman, 1974) e também numa ótica da 

economia comportamental e aos seus contributos em políticas sociais e políticas do merca-

do de trabalho (Babcock et al., 2012; Nielsen & Sebald, 2016). Por fim, investigados os dife-

rentes conceitos, procurou-se construir um argumento à volta da análise feita pelo CESOP 

à Iniciativa Emprego Jovem (Valente et al., 2017). 

Os contributos da economia comportamental foram importantes para introduzir um novo 

olhar sobre a motivação e o comportamento do ser humano. Para isto, muito contribuíram 

o conceito de racionalidade limitada e os contributos que abordam as regras de heurística 

(Kahneman, 2011; Kahneman & Tversky, 1974). Foi possível concluir que um indivíduo 

apresenta limitações no processamento de informação complexa. A resposta a esses pro-

blemas, recorrendo às regras de heurística, leva a que se criem julgamentos enviesados so-

bre a realidade. Estas acabam por afetar, em alguns cenários, a capacidade da pessoa em 

tomar as melhores decisões possíveis.  

O desenvolvimento da economia comportamental permitiu assim olhar para lá dos pressu-

postos da economia neoclássica, e partir para uma nova elaboração de políticas sociais atra-

vés de incentivos e nudges. Esta abordagem que Thaler & Sunstein (2008) definem como 

paternalismo libertário, possibilita que haja uma intervenção que direcione a tomada de 

decisão, mas sempre com a preocupação moral que as pessoas mantenham a sua autono-

mia. Esta recorre-se de instrumentos como os dispositivos de compromisso, técnicas de 

enquadramento ou opções por defeito de modo. No mercado de trabalho, é assim possível 

trabalhar problemas de subvalorização da assistência ao desemprego, as expectativas salari-

ais enviesadas e comportamentos de procrastinação na procura de emprego (Babcock et al., 

2012; Madrian, 2014). 

Na análise ao relatório da CESOP sobre a Iniciativa Emprego Jovem, é possível verificar os 

resultados positivos que advieram da sua implementação. Dos participantes, 85,7% conclu-

íram a participação na IEJ, dos quais 72,6% receberam uma oferta de emprego, educação 
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ou formação e 71,2% prosseguiram os seus estudos ou ações de formação (Valente et al., 

2017, p. 165). Tratando-se de uma medida que foca como grupo-alvo os NEET, há que 

salientar os 76,4% que deixaram de o ser, seis meses após a intervenção da IEJ (Valente et 

al., 2017, p. 135) 

A presente dissertação apontou possíveis sugestões que, complementadas com a literatura, 

podem ser utilizadas para ultrapassar alguns dos problemas de ação da IEJ.  

Foram identificadas recomendações, sugeridas pelo CESOP, onde o uso de ferramentas 

comportamentais pode ser aplicado como por exemplo, um reforço no acompanhamento e 

aconselhamento dos jovens NEET. Adicionalmente, é apontado que existe trabalho a de-

senvolver com os NEET inativos e mais desencorajados dado o percurso de insucesso no 

mercado de trabalho (Valente et al., 2017, pp. 169-170). Com o risco que esta desmotivação 

aumente, Madrian (2014, p. 26) sugere o uso de dispositivos de compromisso, como meios 

de planeamento ou lembretes, que incentivem a procura de emprego. Estes dispositivos 

também podem ser utilizados para promover as sessões de acompanhamento sugeridas 

pelo CESOP. Babcock et al. (2012) apontam as vantagens das ações de acompanhamento 

como forma de garantir a qualidade da informação e da mensagem que se quer fazer chegar 

aos participantes, além de ser um método que promove uma melhor correspondência entre 

desempregado e ofertas disponíveis.  

É possível recorrer também a técnicas de enquadramento que permitem trabalhar a moti-

vação dos participantes e gerir expectativas salariais. Os pontos de referência mal concebi-

dos ou problemas de aversão à perda (Babcock et al., 2012) são causas que levam a desajus-

tamentos de expectativas salariais. Efetivamente, 49% dos participantes da IEJ apontaram 

os salários oferecidos como desadequados (Valente et al., 2017, p. 166).  

Assim, acredita-se que existe espaço para incorporar o uso destas ferramentas nas políticas 

de mercado de trabalho, como comprovam os resultados de algumas das aplicações exem-

plificadas ao longo desta dissertação8.  

A principal dificuldade encontrada na elaboração da dissertação foi a sua componente apli-

cada a políticas implementadas em Portugal. Pretendia-se encontrar documentos que ilus-

trassem as vantagens e inconvenientes da aplicação de políticas sociais, nomeadamente a 

desempregados e outros grupos requerentes de assistência. Pretendia-se conhecer os pon-

tos de vista dos trabalhadores sociais, dos empregados do IEFP e de outras instituições 

                                                        
8 Para examinar aplicações dos conceitos da economia comportamental em diferentes áreas das políticas 
públicas, consultar o relatório Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World lançado 
pela OCDE (2017, pp. 275-302). 
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eventualmente envolvidas, dos utentes e beneficiários, dos avaliadores, etc. Através desta 

informação procurar-se-ia identificar fatores indutores de comportamentos que a literatura 

da economia comportamental já tinha identificado.  

A aplicação acabou por recair apenas na Iniciativa Emprego Jovem, mais concretamente no 

relatório do CESOP, um extenso relatório de avaliação de quase 200 páginas, sem contar 

com anexos. Revelou-se para nós difícil extrair de lá as informações que procurávamos. O 

exercício de análise ao relatório acabou por se basear em indícios de muitos aspetos que 

requeriam mais informação adicional e investigação com fontes complementares.  

Ficou o desejo de fazer melhor.  
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