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Resumo 

 

No panorama económico mundial, verificam-se cada vez mais mudanças no 

funcionamento do mercado de trabalho, que resultam em elevadas taxas de desemprego e de 

trabalho precário. A alternância contínua entre relações de trabalho precárias e desemprego ao 

longo da vida, designa-se de inemprego (Araújo, Castro & Jordão, 2014). Partindo do 

pressuposto de que a vivência do inemprego pode causar stress ocupacional (Barros, 2017), 

pretende-se na presente investigação explorar e descrever, tomando como referente o Modelo 

holístico de stress ocupacional (Nelson & Simmons, 2011), a vivência de stress ocupacional em 

doutorados que se encontrem em situação de inemprego. 

Através de um estudo de caso simples embutido (Yin, 2018), procura-se concretamente: 

(1) descrever e explorar a forma como os doutorados vivenciam a situação de inemprego 

considerando o stress ocupacional; (2) identificar as principais fontes de stress ocupacional em 

doutorados em situação de inemprego; (3) identificar as estratégias (de coping e de savoring) 

utilizadas pelos doutorados; e, (4) identificar as principais consequências do stress ocupacional 

vivenciado por doutorados em situação de inemprego. O principal método de recolha de dados 

foi a entrevista semiestruturada, e, a análise dos dados foi efetuada através da análise de 

conteúdo temática (Bardin, 2011), com recurso ao software NVivo 12 (QSR). 

Os resultados evidenciaram que os participantes vivenciam a situação de inemprego 

essencialmente com distress sendo a instabilidade económica o principal fator de distress. 

Verificou-se também que para lidar com as situações de distress, os doutorados recorrem 

sobretudo a estratégias de coping focadas nos problemas, e que identificam apenas 

consequências negativas na vivência do inemprego. Este estudo permitiu uma maior 

compreensão sobre como é vivenciado o stress ocupacional em doutorados em situação de 

inemprego, sendo um contributo importante para alertar as organizações de poder político-

governamental da necessidade de criar novas medidas de empregabilidade, de modo a combater 

o trabalho precário e o desemprego nos doutorados. 

 

 

 

Palavras-Chave: Stress Ocupacional, Modelo Holístico de Stress Ocupacional, Inemprego, 

Doutorados. 
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Abstract 

 

In the world economic panorama, there are more and more changes in the functioning 

of the labor market, which result in high rates of unemployment and precarious work. The 

continuous alternation between precarious work relationships and unemployment throughout 

life is called anemployment (Araújo, Castro & Jordão, 2014). Based on the assumption that the 

experience of anemployment can cause occupational stress (Barros, 2017), this research aims 

to explore and describe, taking as reference the holistic model of occupational stress (Nelson & 

Simmons, 2011), the experience of stress occupational health in doctorates who are 

anemployment. 

 Through a simple embedded case study (Yin, 2018), we seek to concretely: (1) 

describe and explore the way in which doctorates experience the situation of anemployment 

considering occupational stress; (2) to identify the main sources of occupational stress in 

anemployment doctorates; (3) identify the strategies (coping and savoring) used by the 

doctorates; and, (4) to identify the main consequences of occupational stress experienced by 

doctorates in an anemployment situation. The main method of data collection was the semi-

structured interview, and the data analysis was carried out through thematic content analysis 

(Bardin, 2011), using the NVivo 12 software (QSR). 

 The results showed that the participants experience the situation of anemployment 

essentially with distress, with economic instability being the main distress factor. It was also 

found that in order to deal with distress situations, doctorates mainly use coping strategies 

focused on problems, and that they identify only negative consequences in the experience 

ofanemployment. This study allowed for a greater understanding of how occupational stress is 

experienced in anemployment doctorates, being an important contribution to alert organizations 

of political and governmental power to the need to create new measures of employability, in 

order to combat precarious work and unemployment in doctorates. 

 

 

 

  

 

Keywords: Occupational Stress, Holistic Model of Occupational Stress, Anemployment, PhDs.  
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Résumé 

 

 Dans le panorama économique mondial, il y a de plus en plus de changements dans 

le fonctionnement du marché du travail, qui entraînent des taux de chômage élevés et un travail 

précaire. L'alternance continue entre les relations de travail précaires et le chômage tout au long 

de la vie est appelée d’inemploi (Araújo, Castro & Jordão, 2014). Partant de l'hypothèse que 

l'expérience d’inemploi peut provoquer un stress professionnel (Barros, 2017), cette recherche 

vise à explorer et décrire, en prenant comme référence le modèle holistique du stress 

professionnel (Nelson & Simmons, 2011), l'expérience du stress santé au travail des doctorants 

d’inemploi. 

 À travers une simple étude de cas intégrée (Yin, 2018), nous cherchons à: (1) décrire 

et explorer concrètement la manière dont les doctorants vivent la situation d’inemploi en tenant 

compte du stress professionnel; (2) d'identifier les principales sources de stress professionnel 

dans les doctorats au d’inemploi; (3) identifier les stratégies (d'adaptation et de dégustation) 

utilisées par les doctorats; et, (4) d'identifier les principales conséquences du stress 

professionnel subi par les doctorants en situation d’inemploi. La principale méthode de collecte 

des données a été l'entretien semi-structuré, et l'analyse des données a été réalisée par le biais 

d'une analyse de contenu thématique (Bardin, 2011), en utilisant le logiciel NVivo 12 (QSR). 

 Les résultats ont montré que les participants connaissent une situation de d’inemploi 

essentiellement de détresse, l'instabilité économique étant le principal facteur de détresse. Il a 

également été constaté que, pour faire face à des situations de détresse, les doctorats recouraient 

principalement à des stratégies d'adaptation centrées sur les problèmes et qu'ils n'identifiaient 

que les conséquences négatives de l'expérience du d’inemploi. Cette étude a permis de mieux 

comprendre comment le stress professionnel est vécu dans les doctorats au d’inemploi, étant 

une contribution importante pour alerter les organisations du pouvoir politico-gouvernemental 

sur la nécessité de créer de nouvelles mesures de l'employabilité, afin de lutter contre le travail 

précaire et chômage dans les doctorats. 

 

 

 

Mots-clés: Stress Professionnel, Modèle Holistique du Stress Professionnel, Inemploi, 

Doctorats.  
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I. Introdução 

 

Desde o século passado, que as mudanças económicas, a reestruturação industrial, as 

transformações tecnológicas e a intensificação da concorrência mundial têm vindo a mudar 

radicalmente o mercado de trabalho (Alarco, 2010; Berntson, Sverke & Marklund, 2006). Este 

contexto tem contribuído para o desenvolvimento de um mercado de trabalho mais intenso e 

menos previsível, que se traduz na preocupação constante dos indivíduos em garantir o seu 

posto de trabalho (Cheng & Chan, 2008). 

Nos últimos anos, devido à crise social e económica vivida, o número de desempregados 

tem aumentado consideravelmente dando origem a novas formas de flexibilidade laboral 

traduzindo-se em precariedade (Estanque, 2005). O conceito de precariedade não é consensual 

por toda a Europa, uma vez que depende das leis laborais de cada país (Soeiro, 2015). Em 

Portugal, a precariedade está cada vez mais presente na nossa sociedade refletindo-se numa 

diversidade de vínculos laborais como contratos a prazo, trabalho a tempo parcial, recibos 

verdes, estágios, bolsas entre outros que se substituem ao tradicional contrato de trabalho 

(Araújo, Jordão & Castro, 2015; Leite, 2013; Oliveira, Carvalho, & Veloso, 2011). Atualmente, 

o ingresso no mercado de trabalho faz-se cada vez mais por via destes vínculos laborais 

(Kovács, 2008). 

Segundo dados da Eurostat (2019), Portugal é o segundo país da União Europeia em 

que o trabalho precário mais aumentou. Este número aumentou 1,8 pontos entre 2008 e 2017. 

Em 2008, os contratos precários representavam 1,1% dos trabalhadores enquanto que no final 

de 2017 este número subiu para 2,9%. Ainda assim, a percentagem de trabalhadores precários 

tem vindo a diminuir desde o pico atingido em 2011 em que os valores atingiram os 3,6%. Os 

dados revelam ainda que a precariedade laboral é um fenómeno comum a todos os países da 

União Europeia (média de 2,3%) situando-se Portugal acima deste valor (média de 2,9%). 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2017 existiam 868,4 

mil trabalhadores com contratos não permanentes no nosso país, correspondendo a 22% do total 

dos trabalhadores por conta de outrem. Segundo esta fonte, enquanto que nos anos 90 em cada 

8 trabalhadores existia 1 em situação de trabalho precário, atualmente em cada 5 trabalhadores 

existe 1 em situação de trabalho precário (CGTP-IN, 2018).  

Os jovens adultos com habilitação superior são os mais afetados pelo desemprego e pelo 

trabalho precário na Europa (Gonçalves, Carreira, Valadas & Sequeira, 2006). Enquanto que 

até aos anos 70, qualquer indivíduo que continuasse os seus estudos até ao ensino superior tinha 
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a segurança que teria emprego e um salário ajustado à sua escolaridade, atualmente, embora o 

número de graduados continue a aumentar devido a existir uma maior facilidade no acesso ao 

ensino superior, possuir um maior nível de escolaridade não é sinónimo de conseguir obter um 

contrato de trabalho não precário (Marques, 2009).  

Pelo contrário, cada vez mais os percursos profissionais caracterizam-se por uma 

precariedade e insegurança (Alves, Cantante, Baptista & Carmo, 2011). Em Portugal, o nível 

educacional alterou-se substancialmente nas últimas décadas: segundo a Pordata (2020), 

enquanto que no ano 1997 havia 232 doutorados em Portugal, em 2018 este número passou 

para 2266 doutorados. Dos 5,3% de desempregados com habilitação superior (Pordata, 2020a), 

0,7% são doutorados (DGEEC, 2019). Contudo, apesar de genericamente os doutorados 

beneficiarem de uma posição favorável face ao emprego, uma vez que 94% destes estão a 

trabalhar, estes estão mais sujeitos a vínculos contratuais precários que os restantes 

trabalhadores (Barroca, Meireles, & Neto, 2015).  

Face a este contexto, os doutorados estão continuamente a alternar entre situações 

precárias de trabalho e de desemprego o que se denomina de inemprego (Araújo & Jordão, 

2011). A vivência de inemprego é maioritariamente experienciada como negativa (Barros, 

2017), já que se traduz em instabilidade económica e incerteza perante o futuro profissional. 

No entanto, embora que em menor quantidade, também são reconhecidos alguns aspetos 

positivos como o contacto com novas áreas ou entidades e a flexibilidade de horários (Barros, 

2017). A situação de inemprego provoca consequências negativas que se espelham na qualidade 

da relação com a família e amigos e adiamento de projetos futuros como o casamento ou a 

decisão de ter filhos (Barros, 2017). O inemprego aparece ainda associado a vários efeitos, 

nomeadamente na qualidade de vida, na qualidade de vida no trabalho, incerteza perante o 

futuro e vulnerabilização (Araújo, Jordão & Castro, 2016). 

Uma vez que o inemprego causa diversos efeitos, torna-se pertinente estudar o stress 

ocupacional associado a esta situação laboral. O stress ocupacional é um problema que está em 

constante desenvolvimento devido à crescente evolução dos mercados de trabalho (Esteves & 

Gomes, 2014), sendo um fenómeno que afeta um grande número de trabalhadores no mundo 

industrializado (Rosa, Albiol & Salvador, 2009). Vários estudos têm revelado que o stress 

ocupacional é uma das consequências psicológicas do trabalho precário, uma vez que a 

insegurança do emprego percecionada pode causar a sensação de incapacidade de perseverar o 

trabalho (Popov & Popov, 2013; Vetting, 2010). Estes aspetos levaram à eleição dos doutorados 

como público-alvo para esta investigação, por serem indivíduos que apostaram na sua 

formação, fazendo um grande investimento pessoal e financeiro e pelo facto dos doutorados 



3 

 

terem maior expetativa de carreira. Além disso, e, embora o stress ocupacional seja um tema 

bastante estudado, existe uma carência de estudos que se foquem na vivência do stress 

ocupacional em pessoas em situação de inemprego. 

Assim, consideramos importante estudar o stress ocupacional em doutorados em situação 

de inemprego através do Modelo Holístico de Stress de Nelson e Simmons (2003; 2011) que 

considera tanto as respostas negativas (distress), como as respostas positivas (eustress). Deste 

modo, este estudo tem como objetivo global explorar e descrever a vivência de stress 

ocupacional por doutorados que se encontrem em situação de inemprego. Procura-se 

especificamente: (1) explorar e descrever a forma como os doutorados vivenciam a situação de 

inemprego considerando o stress ocupacional; (2) identificar as principais fontes de stress 

ocupacional em doutorados em situação de inemprego; (3) identificar as estratégias (de coping 

e de savoring) utilizadas pelos doutorados; e, (4) identificar as principais consequências do 

stress ocupacional vivenciado por doutorados em situação de inemprego. Assim, considerando 

a perspetiva de doutorados em situação de inemprego, definiram-se quatro questões de 

investigação: (QI1) Como é que é vivenciada a situação de inemprego quanto ao stress 

ocupacional?; (QI2) Quais as fontes de stress ocupacional?; (QI3) Quais as estratégias (de 

coping e de savoring) utilizadas?; e (QI4) Quais as consequências do stress ocupacional 

vivenciado? 

A presente investigação está dividida em cinco partes. Nesta primeira parte apresentou-

se a introdução de onde consta a definição da problemática e se justifica a pertinência do seu 

estudo; na segunda parte apresenta-se uma introdução teórica acerca do mesmo, focando o tema 

do stress ocupacional e o inemprego; segue-se o estudo empírico, onde é exposto os objetivos 

e questões de investigação e o método; a quarta parte é dedicada à apresentação dos resultados 

e à sua respetiva discussão; e, por último, na quinta parte é apresentada a conclusão e reflexão 

final. 
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II. Enquadramento Teórico 

 

2. Stress Ocupacional 

 

2.1. Definição de Stress Ocupacional 

 

Desde o século XIV que o termo stress tem vindo a ser desenvolvido (Novais, 2010). No 

entanto, só nos últimos anos é que este começou a ser estudado de forma mais aprofundada pela 

comunidade científica com o intuito de entender melhor a sua definição, avaliação e intervenção 

(Almeida, Brito-Costa, Alberty, Gomes, Lima & Castro, 2016). Este conceito multidimensional 

foi tendo ao longo do tempo variadas definições e funções dependendo da teoria e abordagem 

agregada (Sonnentag & Frese, 2003; Teixeira, 2010; Fonseca, 2014) mas, de uma forma geral, 

podemos defini-lo como sendo uma reação psicológica e/ou fisiológica que resulta de uma 

relação desequilibrada entre o meio e os recursos do indivíduo para enfrentar as exigências 

dessa situação (Lazarus & Folkman, 1984; Santos & Castro, 1998).  

O stress pode surgir em qualquer pessoa, sendo que quando se refere à sua atividade laboral 

designa-se de stress ocupacional (Santos, 2010). Segundo Gomes, Cabanelas, Macedo, Pinto e 

Pinheiro (2008) este acontece quando um trabalhador reconhece que não tem recursos 

suficientes para enfrentar as exigências relacionadas com a atividade laboral. Sendo um 

fenómeno que afeta um grande número de trabalhadores (Rosa, Albiol & Salvador, 2009), nos 

últimos tempos, o stress ocupacional tem sido muito estudado devido ao impacto que este tem 

tanto a nível individual como organizacional (Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001; Sadir, 

Bignotto & Lipp, 2010), podendo originar consequências ao nível da saúde física e mental, na 

performance no trabalho, ao nível familiar e no ambiente social (Towner, 2016). 

A abordagem psicológica para estudo deste fenómeno surge com a teoria transacional de 

Lazarus e Folkman (1984). Lazarus (1991) definiu o stress como um processo decorrente da 

interação entre o meio e o indivíduo que acontece quando a pessoa analisa a situação e julga 

que não têm capacidades para a enfrentar, havendo assim uma ameaça ao seu bem-estar. Para 

Lazarus e Folkaman (1984) o stress resulta de uma relação entre o indivíduo e o ambiente que 

se vai alterando ao longo do tempo. 

A principal diferença da abordagem transacional para as anteriores, é que segunda esta, as 

respostas ao stress não dependem apenas do indivíduo e das suas características, mas emergem 

da interação contínua entre as suas características e o meio em que está inserido, isto é, resulta 
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da relação entre fatores disposicionais e situacionais (Lazarus & Folkman, 1984). Segundo a 

abordagem transacional, são os processos de avaliação cognitiva e de coping que intervêm na 

relação pessoa-ambiente e podem assim explicar o que causa stress psicológico em diferentes 

pessoas (Lazarus, 1999; Lazarus & Folkman, 1984). Estes fenómenos demonstram o quanto o 

stress pode ser subjetivo, e, por isso é que para entender o stress é importante ter em conta as 

características individuais e a sua interação com o meio (Morais, 2011), assim como a atividade 

mental e as emoções nas situações de stress (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

2.2. O Modelo Holístico do Stress Ocupacional 

 

O modelo de Lazarus e Folkman (1984) veio induzir o desenvolvimento de muitos outros 

modelos, como é o caso do Modelo Holístico do Stress Ocupacional de Nelson e Simmons 

(2003; 2005; 2011), no qual se basear-se-á esta investigação.  

De uma forma geral, o modelo apresentado engloba tanto respostas psicológicas positivas 

(eustress) como negativas (distress), dependendo da avaliação cognitiva que o indivíduo faz do 

acontecimento, permitindo assim avaliar o acontecimento como perigoso e/ou desafiante 

(Fonseca, 2014). Os estímulos físicos ou psicológicos aos quais o indivíduo responde são 

denominados de stressores (Nelson & Simmons, 2003; 2011). Os autores fazem também 

referência às diferenças individuais, que têm um papel importante na forma como o indivíduo 

perceciona e responde aos estímulos anteriormente mencionados. Por fim, o modelo revela que 

os stressores podem originar dois tipos de respostas distintas: o distress cujas consequências 

são moderadas pelo coping, e/ou o eustress, cujas consequências são moderadas pelo savoring 

(Nelson & Simmons, 2003). 

De uma forma mais concreta, as fontes de stress ou stressores podem ser definidos como 

estímulos aos quais o indivíduo responde (Nelson & Simmons, 2003). Segundo o modelo 

existem cinco tipos de stressores: exigências da função (eg. ambiguidade de papéis), exigências 

interpessoais (eg. confiança), exigências físicas (eg. design da organização), políticas de 

trabalho (eg. benefícios) e condições de trabalho (eg. trabalhos rotineiros) (Nelson & Simmons, 

2003; 2011 Simmons & Nelson, 2007). As fontes de stress não produzem respostas iguais em 

todas os indivíduos, isto é, enquanto que determinado stressor pode desencadear respostas 

significativas positivas e/ou negativas numa pessoa, não significa que produza noutra.  

As diferenças individuais são também importantes para explicar as reações aos sintomas, 

uma vez que estas surgem como moderadoras da relação entre as fontes de stress e as respostas 
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positivas ou negativas (Nelson & Simmons, 2003; 2011). Os autores identificaram algumas 

características individuais nomeadamente o otimismo, a coragem, o locus de controlo, a 

autoconfiança e o sentido de coerência.  

Como mencionado anteriormente, as fontes de stress podem provocar tanto eustress como 

distress. De acordo com este Modelo estamos perante o eustress quando a avaliação cognitiva 

que o indivíduo faz de um acontecimento é vista como positiva e favorável para o seu bem-

estar e, por isso, este tem respostas positivas como o afeto positivo e esperança. Em 

contrapartida, o distress surge quando o indivíduo tem uma resposta psicológica negativa como 

a ansiedade e a frustração a um stressor. Segundo os autores, a maioria dos stressores provoca 

uma resposta tanto positiva como negativa nos indivíduos, no entanto, estas respostas são 

distintas e multivariadas, isto é a ausência de distress não significa necessariamente a presença 

de eustress (Nelson & Simmons, 2003; 2011; Simmons & Nelson, 2007). 

Nelson e Simmons (2003; 2011) destacam ainda a existência de dois conceitos que 

moderam a relação entre o eustress e o distress e as suas consequências a médio-longo prazo, 

que são o savoring e o coping. O conceito de savoring é similar ao processo de coping, mas 

está ligado às respostas positivas, isto é, o savoring é um modo cognitivo de gerir as emoções 

que possibilita ao indivíduo aproveitar e usufruir dos acontecimentos que proporcionam 

emoções positivas e é utilizado para prolongar esses sentimentos (Carvalho, 2009; Fonseca, 

2014). 

Em contrapartida, o coping pode ser definido como as estratégias que o indivíduo usa 

conscientemente para enfrentar situações que excedem os seus recursos (Folkman & Lazarus, 

1991). Assim, o indivíduo identifica os elementos que estão a provocar stress, podendo 

desencadear reações emocionais ou físicas, e procura eliminar ou reduzir a ameaça para reduzir 

o stress (Antoniazzi, Dell’Aglio & Bandeira, 1998; Locke, 2005). A literatura tem distinguido 

vários tipos de coping, como as estratégias de coping focadas nas emoções e nos problemas 

(Folkman & Lazarus, 1980) e as estratégias de coping focadas no suporte social (LaRocco, 

House, & French Jr, 1980).  

O coping orientado para as emoções pode ser definido como a forma como o indivíduo lida 

com as emoções negativas provocadas pelos stressores. Este pode ainda ser dividido em 

estratégias ativas ou estratégias de evitamento, sendo que as primeiras consistem na capacidade 

que o indivíduo tem de expressar as emoções negativas que está a sentir (Folkman & Lazarus, 

1985), enquanto o coping emocional de evitamento surge quando o indivíduo evita pensar nos 

acontecimentos que lhe causam sentimentos negativos (Holahan & Moos, 1987). Já o coping 

orientado para o problema pode ser definido como a capacidade de se envolver numa situação 
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específica para enfrentar os acontecimentos que causam sofrimento e resolvê-la (Folkman & 

Lazarus, 1985). Por fim, o coping focado no suporte social traduz-se na procura de apoio, ajuda, 

sugestões e dicas (Tap, Costa & Alves, 2005), podendo afetar o stress sentido e o bem-estar. 

A eficácia do coping pode variar consoante a situação, o tempo, o tipo de stressor, as 

características de personalidade e os recursos sociais, e, assim, a mesma estratégia de coping 

pode ter efeitos diferentes em indivíduos e acontecimentos distintos (Folkman & Moskowitz, 

2004; Zeidner & Saklofske, 1996). 

Segundo o Modelo Holístico do Stress, o stress não sendo eficazmente gerido pode originar 

a médio-longo prazo consequências a nível da saúde física e mental, na performance no 

trabalho, na saúde dos cônjuges, na qualidade matrimonial, no cuidado com os filhos e com 

amizades e o envolvimento na comunidade (Nelson & Simmons, 2003; 2011). Estas 

consequências variam de indivíduo para indivíduo uma vez que depende da forma de como este 

interpreta o mundo, da sua história de vida, assim como da eficácia das estratégias de coping e 

savoring que utiliza (Coleta & Coleta, 2008). 

 

3. Inemprego 

 

3.1. A emergência do inemprego 

 

 É (re)conhecida e cada vez mais referida a centralidade do trabalho na vida humana, 

num contexto em que o pensamento das pessoas aparenta ser “tenho uma posição no mercado 

de trabalho, logo existo”, apesar do mercado de trabalho estar em constante mudança (Stoer & 

Magalhães, 2003, p.1184). Vivemos assim num ambiente que está a transformar-se e a 

modificar-se rapidamente e que é inconstante, enquanto que no passado era um contexto 

constante e calculável (Burke & Ng, 2006) 

Com todas estas mudanças que têm ocorrido desde a industrialização no contexto 

laboral, hoje sabemos que já não existe apenas o emprego ou o desemprego. Estas conceções já 

não traduzem a realidade uma vez que emergiu uma “zona cinzenta” entre o emprego e o 

desemprego, caracterizada pelo trabalho precário (Araújo, Castro & Jordão, 2014). Ora, é neste 

âmbito que surge o conceito de inemprego que, de uma forma sintética, pode ser definido como 

a alternância entre o desemprego e situações laborais precárias (Araújo, Castro & Jordão, 2014), 

sendo que para estar nesta situação, os indivíduos não podem querer ter um negócio por conta 

própria e desejar em simultâneo, ter um emprego (Araújo, Jordão, & Castro, 2016).  
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Deste modo, além do desemprego, a vivência do inemprego abrange um conjunto de 

relações laborais como: o trabalho subqualificado, trabalho a tempo parcial involuntário, 

trabalho a termo, trabalho intermitente, trabalho temporário, trabalho independente, o trabalho 

“falso independente” (Kovács, 2004), trabalho não enquadrado, trabalho não remunerado, o 

trabalho familiar e algum voluntariado, e trabalho através de estágios, bolsas e semelhantes 

(Araújo, Castro & Jordão, 2014). Além de todas estas condições de trabalho descritas, ainda 

existem outras que estão a surgir e a ganhar espaço no mercado atual, como por exemplo, o 

trabalho sazonal (Araújo, Castro & Jordão, 2014). 

 Assim, para que se considere um indivíduo em situação de inemprego, este deve 

simultaneamente cumprir os seguintes requisitos: não apresentar limitações físicas ou 

psicológicas que o impeça de exercer uma profissão; ser competente e possuir habilidades de 

empregabilidade e educação continuada; oscilar pelos menos há três anos, entre o desemprego 

e relações laborais precárias; não estar interessado em criar um negócio; e, estar ativo na procura 

de emprego (Araújo, Castro & Jordão, 2014). Desta forma, o inemprego pode ser caracterizado 

como a “vivência contínua, alternada, ao longo da carreira, de momentos de desemprego e de 

relações laborais precárias” (Araújo, Jordão & Castro, 2015a, p.132). 

 Por vários motivos, ainda é difícil encontrar estatísticas acerca desta condição por se 

tratar de um conceito recente e pelo facto de que as fontes estatísticas convencionais não têm 

indicadores precisos e adequados para medir este fenómeno. De facto, como só existem 

estatísticas das pessoas que se encontram ou desempregadas ou que têm relações laborais 

precárias, os indivíduos em situação de inemprego são estatisticamente considerados ou numa 

ou noutra situação; e, os centros de emprego não tem uma opção para os trabalhadores nesta 

situação (Araújo, Castro & Jordão, 2014). 

 A vivência do inemprego conjuga assim características do emprego, do trabalho 

precário e do desemprego. Apresenta algumas semelhanças com o emprego uma vez que 

proporciona um salário, desenvolve competências profissionais, permite aprender, desenvolver 

contactos profissionais e proporciona prazer profissional (Araújo & Jordão, 2011). Por outro 

lado, também manifesta várias peculiaridades do trabalho precário como diminuição dos 

rendimentos, impostos e outros gastos, e uma maior insegurança e vulnerabilidade quer a nível 

pessoal, profissional e financeiro (Araújo & Jordão, 2011). E, por fim, também espelha traços 

do desemprego uma vez que existe uma instabilidade financeira, dificuldade em planear o 

futuro e uma perda de benefícios sociais (Araújo & Jordão, 2011). 

 O conceito de inemprego está, como vimos, intimamente ligado ao conceito de trabalho 

precário. Podemos encontrar mundialmente várias terminologias para descrever este fenómeno 
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como: flexível, atípico, precário (Treu, 1992), contingente (Polivka & Nardone, 1989), bad jobs 

(Paugam, 2000), arranjos de trabalho, relações de trabalho não tradicionais, práticas de trabalho 

flexível, trabalho vulnerável, emprego precário, novas formas de emprego e trabalho 

descartável (Kalleberg, 2000). A origem destas diferentes terminologias pode ser explicada em 

parte, pelo facto de cada país ter a sua própria forma de estruturar o mercado de trabalho 

(Gazier, 2005), o que demonstra que ainda estamos longe de uma consolidação do conceito 

(Cingolani, 2005; Le Blanc, 2007). De um modo geral, a precariedade laboral pode ser descrita 

como todo o tipo de trabalho em que a remuneração é inadequada, onde existe insegurança do 

trabalho, fortes riscos de desemprego, limitações nos direitos sociais e pouco perspetiva de 

progresso de carreira (Kovács, 2004). A nível mundial, o sexo feminino tem vindo a ser 

identificado como aquele que está mais propenso a situações de trabalho precário, sendo que 

esta predisposição continua a crescer (Young, 2010). 

 Uma vez que a precariedade é uma adversidade que trespassa várias gerações (Diogo, 

2012), também se espera que o inemprego avance nessa direção e, por isso, é fundamental e 

urgente estudar esta dimensão (Araújo, Castro & Jordão, 2014) bem como os seus efeitos nos 

indivíduos. 

 

3.2. O stress ocupacional e o inemprego 

 

 Cada indivíduo vive a situação do inemprego de forma diferente e peculiar de todos os 

outros, uma vez que a vivência desta condição é influenciada pelas características individuais 

de cada ser como “o locus de controlo, a autoestima, o autoconceito, o valor atribuído ao 

trabalho, as expectativas vocacionais, o nível de aspiração, os padrões de relações sociais e 

familiares, etc., e varia também com as características sociodemográficas como, o nível 

socioeconómico, o contexto de vida, as redes sociais de apoio, os estilos educativos parentais, 

a condição cultural, etc.” (Bento, 2009, p.17).  

Ainda que a maioria dos estudos aborde os impactos sobre as pessoas em situação de 

desemprego e de trabalho precário em separado, algumas investigações revelam que os 

impactos são idênticos (Adsera, 2011; Araújo & Jordão, 2011), desencadeando as situações 

precárias mais impactos negativos do que as de desemprego (Araújo & Jordão, 2011). Estudos 

realizados acerca dos impactos psicossociais do inemprego mostraram que existem impactos 

negativos e positivos do desemprego e da precariedade em comum. Araújo e Jordão (2011) 

descreveram como impactos negativos a perda de benefícios sociais e outros, a instabilidade 

financeira, a dificuldade em planear o futuro, a dependência familiar e ter de aceitar outros 
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trabalhos e os sentimentos mais predominante foi a tristeza, injustiça e depois a frustração e 

inutilidade. No que diz respeito aos impactos positivos, a evolução pessoal e o facto de ter mais 

tempo livre, sendo que o sentimento positivo mais descrito foi a esperança e atitude positiva 

(Araújo & Jordão, 2011; Bento, 2009). Além disso, o facto de trabalhar de forma 

flexível/precária, sem vínculos permite ao indivíduo viver uma vida em que não está 

aprisionado numa só organização (Handy, 2006). 

Num estudo realizado a 20 graduados acerca dos impactos do inemprego, foram 

encontrados quatro efeitos principais: efeitos na qualidade de vida, efeitos na qualidade de vida 

no trabalho, incerteza perante o futuro e vulnerabilização (Araújo, Jordão & Castro, 2016). Em 

relação aos efeitos na qualidade de vida, foram apresentados três efeitos principais, 

nomeadamente ao nível da família, bem-estar, e, equilíbrio entre vida e trabalho. No que 

concerne aos efeitos na qualidade de vida no trabalho, foram revelados 6 efeitos: perspetivas 

de carreira, efeitos económicos e na remuneração, exigências no trabalho e stress no trabalho, 

satisfação no trabalho, segurança no trabalho e relações contratuais, e desenvolvimento de 

competências. Quanto à incerteza perante o futuro, as respostas predominantes dos participantes 

foram relacionadas com sentimento de insegurança e incapacidade de planear o futuro, 

tornando-se difícil conseguir ser independente, e a instabilidade pessoal que tem como resultado 

o adiamento de outros projetos de vida. Por fim, em relação à vulnerabilização, foram 

encontradas consequências como aumento das dificuldades devido à acumulação de trabalhos, 

exploração corporativa, dependência de apoios sociais, desvalorização da experiência de 

trabalho académico, discriminação, obrigatoriedade de exclusividade em trabalhos precários, 

soluções inadequadas de organismos/instituições oficiais, ter demasiada experiência 

profissional, ter excesso de qualificações e um nível de ensino elevado (Araújo, Jordão & 

Castro, 2016).   

Apenas o estudo de Barros (2017) realizado com graduados portugueses foca os efeitos 

do stress ocupacional na vivência do inemprego. Os resultados desta investigação indicam que 

a situação de inemprego é vivenciada como stressante, e, embora haja participantes que 

vivenciam tanto o eustress como o distress, as respostas predominantes foram as de distress, 

havendo assim uma perceção maioritariamente negativa por parte dos entrevistados 

relativamente à situação de inemprego. No que concerne ao eustress, os graduados referem que 

esta situação pode levar a um aumento de competências, uma vez que têm a possibilidade de 

experimentar vários tipos de trabalho e lhes permite criar contactos. Já o distress é vivenciado 

pelos graduados, uma vez que existe uma discrepância entre o que era pretendido e a realidade, 

não havendo a estabilidade que procuram (Barros, 2017). 



11 

 

Em relação aos fatores de stress ocupacional mais vivenciados, houve uma prevalência 

dos fatores de distress, sendo que os mais referenciados pelos participantes foram a 

instabilidade económica e fiscal e a incerteza perante o futuro profissional, enquanto que o 

contacto com novas áreas ou entidades, a gestão do tempo e trabalhar na área de formação 

foram os fatores de eustress mais referidos pelos participantes (Barros, 2017).  

Verificou-se ainda que estes recorrem principalmente a estratégias de coping focadas 

nas emoções para lidar com as situações de distress, nomeadamente, atividades de lazer e 

relativizar o problema. Foram também utilizadas estratégias de coping focadas nos problemas, 

como investir em formação e procura ativa de emprego e, estratégias de coping focadas no 

suporte social (Barros, 2017). 

Por fim, neste estudo apenas foram encontradas consequências negativas da vivência de 

stress ocupacional nesta situação nomeadamente, problemas nas relações sociais, adiamento de 

projetos futuros, desmotivação e sentimentos negativos, e, desgaste físico e mental (Barros, 

2017). 

Os indivíduos em situação de inemprego utilizam diferentes estratégias e capacidades 

para se adaptar à situação. Deste modo, Araújo, Jordão e Castro (2016) descreveram e 

diferenciaram quatro perfis de inemprego de como os graduados encaram o inemprego: o perfil 

I, acolher/ abraçar o inemprego; o perfil II, aceitar o inemprego; o perfil III, suportando o 

inemprego; e, o perfil IV, combatendo o inemprego. O perfil que o indivíduo adota pode estar 

relacionado com a forma de como vivência a situação (distress e/ou eustress). 

O perfil I, “acolher/abraçar o inemprego”, é caracterizado pelos graduados que 

identificam pontos positivos em estar nesta situação de alternância entre o desemprego e 

trabalho laboral precário, sendo que apesar de identificaram alguns aspetos negativos nesta 

vivência, preferem este tipo de vínculo (Araújo, Jordão, & Castro, 2016).  

No que diz respeito ao perfil II, “aceitar o inemprego”, corresponde aos graduados que 

embora distingam alguns pontos positivos na vivência do inemprego, continuam a desejar um 

emprego permanente, isto é, aceitam a existência de um novo mercado de trabalho, 

responsabilizando-o pela sua vivência (Araújo, Jordão, & Castro, 2016).  Desta forma, as 

pessoas que se enquadram neste perfil, aceitam a sua situação laboral, mas têm esperança de 

que ela se irá modificar (Araújo, Jordão, & Castro, 2016).   

 O perfil III, “suportando o inemprego”, diz respeito aos graduados que não identificam 

nenhum ponto positivo na vivência do inemprego, adotando uma posição passiva, empenhando-

se e tendo confiança que a situação mude, uma vez que afeta várias áreas da sua vida (Araújo, 

Jordão, & Castro, 2016).   
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 Por fim, o perfil IV, “combatendo o inemprego”, diz respeito aos graduados que se 

sentem revoltados e frustrados, admitindo que toda a sua vida foi afetada de forma negativa por 

causa do inemprego. As pessoas batalham desesperadamente por um emprego, queixam-se da 

situação financeira e das ajudas do governo, começando a participar em movimentos sociais 

que que lutam contra essas mudanças (Araújo, Jordão, & Castro, 2016). 
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III. Estudo Empírico 

 

3.1. Objetivos do Estudo e Questões de Investigação 

 

 O presente estudo tem como objetivo explorar e descrever a vivência de stress 

ocupacional (distress e eustress) em doutorados que se encontrem em situação de inemprego. 

Mais especificamente, pretendemos: (1) descrever e explorar a forma como os doutorados 

vivenciam a situação de inemprego considerando o stress ocupacional; (2) identificar as 

principais fontes de stress ocupacional em doutorados em situação de inemprego; (3) identificar 

as estratégias (de coping e de savoring) utilizadas pelos doutorados; e, (4) identificar as 

principais consequências do stress ocupacional vivenciado por doutorados em situação de 

inemprego. 

 Com base nos objetivos específicos e considerando a perspetiva dos participantes, 

iremos procurar dar resposta às seguintes questões de investigação: (QI1) Como é que é 

vivenciada a situação de inemprego quanto ao stress ocupacional?; (QI2) Quais as fontes de 

stress ocupacional?; (QI3) Quais as estratégias (de coping e de savoring) utilizadas?; e, (QI4) 

Quais as consequências do stress ocupacional vivenciado? 

 

3.2. Método 

 

A revisão da literatura permitiu constatar que a relação entre o Stress Ocupacional e o 

inemprego é pouco estudada. Além disso, verificou-se também que não existem investigações 

que estudem esta relação na população dos doutorados. Assim, de modo a cumprir os objetivos 

do estudo e responder às questões de investigação enunciadas, o estudo foi desenvolvido 

segundo uma abordagem qualitativa, não-experimental, transversal, e tem um carácter 

exploratório e descritivo (Sampieri, Collado & Lúcio, 2014; Yin, 2018). 

Optou-se pela metodologia qualitativa, uma vez que esta permite um maior 

aprofundamento e compreensão sobre o tema, e porque este método facilita um entendimento 

mais complexo e completo sobre a forma como cada indivíduo perceciona as suas experiências 

de vida, bem como o modo como constrói e descreve os significados associados às mesmas 

(Yin, 2018); não-experimental, dado que não se irá realizar uma manipulação de variáveis; 

transversal, uma vez que os dados serão recolhidos e analisados num único momento do tempo; 

exploratório uma vez que o seu objetivo é aprofundar um fenómeno relativamente 
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desconhecido; e descritivo, dado que se pretende obter uma descrição o mais aprofundada 

possível sobre o fenómeno (Sampieri, Collado & Lucio, 2014). 

 

3.3. Estudo de Caso 

 

Considerando o interesse em explorar de forma aprofundada a vivência do stress 

ocupacional em doutorados em situação de inemprego, decidiu-se que o desenho metodológico 

mais adequado seria o estudo de caso, uma vez que o fenómeno a ser estudado se insere no 

contexto da vida real e é atual (Yin, 2018). Mais concretamente, foi utilizado na presente 

investigação um estudo de caso simples embutido, onde o sistema de ensino e o contexto laboral 

português constituem o contexto e o doutorado em situação de inemprego, o caso e, os 

participantes, as unidades de análise.  

Com o intuito de garantir uma maior validade e confiabilidade na fase de recolha de 

dados, foi elaborado um Protocolo de Estudo de Caso (Yin, 2018) disponibilizado no Apêndice 

A. 

 

3.3.1. Contexto 

 

O objetivo do presente estudo é o da exploração do Stress Ocupacional em doutorados 

portugueses em situação de inemprego, pretendendo-se investigar, essencialmente, a vivência 

dos indivíduos numa situação desta natureza. Logo, o contexto do presente estudo é, 

precisamente, o sistema de ensino e o contexto laboral português. 

Como referimos anteriormente, temos assistido a nível mundial, a uma massificação do 

ensino superior: em Portugal, enquanto que em 1994 existiam 32.622 diplomados, em 2018 

existiam 81.846 (Pordata, 2020b). Em relação à população dos doutorados, segundo dados 

estatísticos, enquanto que no ano 1997 tínhamos 232 doutorados em Portugal, em 2018 este 

número passou para 2.266 (Pordata, 2020). A ideia de que um diploma no ensino superior 

significa emprego já não representa a realidade atual (Sousa, 2012), uma vez que o mercado de 

trabalho não consegue absorver o número de estudantes que acabam o ensino superior todos os 

anos o que se acaba por refletir nos trajetos de precariedade dos graduados (Alves, Cantante, 

Batista, & Carmo, 2011).  
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3.3.2. Caso 

 

Como já foi mencionado, estamos perante um estudo de caso simples embutido, onde o 

caso é o doutorado em situação de inemprego. 

 

3.3.3. Unidades de Análise 

 

3.3.3.1. Seleção dos participantes 

 

A seleção dos participantes foi feita por conveniência, apresentou um caráter não 

probabilístico, do tipo bola de neve (Given, 2008; Yin, 2018). Os doutorados em situação de 

inemprego foram selecionados tendo em conta três critérios: 1) possuir o doutoramento; 2) 

terem tido trabalhos precários, alternando fases de trabalho com períodos de desemprego 

(Araújo, Castro, & Jordão, 2014); e 3) não serem ou ambicionarem ser empreendedores e 

possuir motivação para ter um emprego (Araújo, Jordão, & Castro, 2016). 

Os doutorados em situação de inemprego foram selecionados a partir da divulgação do 

estudo na rede social Facebook, nomeadamente no grupo “ABIC- Associação de Bolseiros de 

Investigação Científica”. O número de participantes foi determinado aquando da saturação 

teórica, aspeto característico da investigação qualitativa (Yin, 2018). 

 

3.3.3.2. Caracterização dos participantes 

 

Participaram nesta investigação nove doutorados em situação de inemprego cujo perfil 

biográfico se encontra disponibilizado no Apêndice B. Quanto ao seu perfil sociodemográfico 

(cf. Quadro 1.) verificamos que têm idades compreendidas entre os 32 e os 45 anos (M= 33.88), 

sendo a maioria do género feminino, solteiro e sem filhos. Quanto ao tempo que é doutorado, 

este varia entre 1 e 14 anos (M= 6.33), sendo que quatro participantes são da área das ciências 

naturais, dois das ciências médicas, dois das ciências sociais e, 1 da área humanística. Além 

disso, a maioria dos participantes realizou o doutoramento em universidades portuguesas. 

Relativamente ao tipo de contrato de trabalho atual, quatro participantes estão numa 

situação de contrato de trabalho a termo, dois estão desempregados, um trabalha em regime 

freelancer, um trabalha a recibos verdes e um é bolseiro de pós-doutoramento.  
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Por forma a garantir o anonimato dos participantes em estudo, optou-se por designar os 

mesmos como P1, P2, P3 (…) P9, sendo o P referente a participante, e os números, a ordem 

cronológica pela qual foram entrevistados.  

 

Quadro 1. 

Caracterização dos participantes do estudo 

 Género Idade 
Estado 

Civil 

Nº de 

Filhos 

Curso 

Doutoramento 

Universidade 

Doutoramento 

Nº de anos 

que é 

doutorado 

Situação 

Laboral 

Atual 

P1 M 33 Solteiro 0 Antropologia U. Coimbra 5 Freelancer 

P2 F 41 Solteiro 0 Psicologia U. Madeira 4 Contrato a 

termo 

P3 F 33 Solteiro 1 Fisiologia 

Humana 
U. Newcastle 2 Desempregada 

P4 F 32 Solteiro 0 Astronomia 

Astrofísica 

U. Lisboa 1 Contrato a 

termo 

P5 F 42 Divorciado 1 História e 

Filosofia da 

Ciência 

U. Évora 5 Bolsa de pós-

doutoramento 

P6 F 42 Solteiro 0 Química Inglaterra 10 Desempregada 

P7 M 45 Solteiro 0 Química U. Aveiro 14 Recibos 

Verdes 

P8 F 34 Casado 1 Química 

Orgânica 

U. Aveiro 5 Contrato a 

termo 

P9 M 39 Casado 3 Neurofisiologia U. Leipzig 11 Contrato a 

termo 

 

3.4. Técnica de Recolha de Dados 

 

O presente estudo realizou-se através do recurso a várias fontes de informação (Yin, 

2018), pelo que, foi utilizada a entrevista semiestruturada e também se procedeu a uma análise 

documental, através de notícias e relatórios, para um conhecimento mais aprofundado do 

contexto e atividade dos doutorados e da precariedade laboral em Portugal. O uso de mais do 

que uma fonte possibilita comparar dados oriundos de diferentes instrumentos e assim, 

assegurar a qualidade da investigação através do cruzamento das fontes de dados (Denzin, 

1984). 

A análise documental foi utilizada uma vez que é essencialmente útil em estudos de 

caso, permite aos investigadores confirmar ou fortalecer informações recolhidas através de 

outras fontes e porque possibilita uma maior familiarização com o contexto dos participantes 

(Yin, 2018). 
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Como técnica principal, foi utilizada a entrevista semiestruturada, uma vez que é uma 

das técnicas de recolha de dados mais relevante em estudos de caso (Yin, 2018). O facto de as 

entrevistas serem um instrumento mais aberto e flexível, permitiu aceder aos significados, 

valores, atitudes, crenças e opiniões concedidas pelos participantes ao fenómeno estudado, de 

uma forma mais complexa (Cassell & Symon, 2004; Sampieri, Collado & Lucio, 2014). Optou-

se por entrevistas semiestruturadas, dado que este tipo de entrevistas permite que o participante 

apresente o seu ponto de vista acerca da problemática a investigar (Sampieri, Collado & Lucio, 

2014).  

O guião de entrevista semiestruturada (cf. Apêndice C), foi elaborado tendo em conta a 

revisão de literatura e as questões de investigação formuladas. Este encontra-se dividido em 

três partes: na primeira, é realizada uma pequena introdução onde é salientado o tema e os 

objetivos do estudo; na segunda, é colocado um conjunto de questões que tem como objetivo a 

caracterização sociodemográfica e socioprofissional do entrevistado e, de seguida, um conjunto 

de perguntas que tem como intenção dar resposta às questões de investigação; na terceira e 

última parte, dá-se espaço ao participante para acrescentar algum ponto que considere relevante 

para o tema em questão e, conclui-se a entrevista. 

 

3.5. Procedimento de Recolha de Dados 

 

Numa primeira fase, procedeu-se a uma pesquisa de páginas das redes sociais e sites 

que focassem aspetos relacionados com a precariedade laboral (e.g., grupo da rede social 

Facebook designado ABIC- Associação de Bolseiros de Investigação Científica). Foi feito um 

contacto inicial e mais informal via e-mail, com doutorados em situação de inemprego a 

solicitar colaboração no estudo, onde se explicou o objetivo e enquadramento do estudo e foi 

garantido o anonimato dos participantes e a confidencialidade da informação recolhida. 

Após a elaboração do guião de entrevista, foi realizada uma entrevista piloto com o 

objetivo de familiarizar a investigadora com o instrumento de recolha de dados, detetar 

possíveis erros, e, caso necessário, realizar alterações para definir o guião final de entrevista 

(Cassel & Symon, 2004; Foddy, 1996). Houve a necessidade de realizar uma segunda entrevista 

piloto, devido a algumas alterações que foram necessárias fazer na forma de condução de 

entrevista. Desta segunda entrevista piloto, não resultaram quaisquer alterações ao guião da 

entrevista, tendo o mesmo sido validado. 

As entrevistas foram realizadas entre 15 de novembro e 17 de janeiro conforme 

planeado, em locais determinados de acordo com a proximidade geográfica de cada um dos 
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participantes, em horário pós-laboral, exceto o caso de três participantes que não tiveram a 

possibilidade de se deslocar tendo, por isso, a sua entrevista sido realizada via Skype. No que 

diz respeito a estes últimos, foi acordado previamente que a entrevista deveria ocorrer num 

local neutro. Com os restantes participantes, foram agendadas uma data, hora e local para a 

realização da entrevista semiestruturada, onde foi entregue uma declaração de consentimento 

informado aos participantes (cf. Apêndice D).  

As entrevistas foram realizadas espaçadamente, de forma a permitir uma reflexão 

relativa à mesma sem perder informação que pudesse ser produtiva para a sua análise, 

permitindo envolver o investigador como um participante ativo no processo (King, 2004). O 

número de entrevistas a ser realizadas não foi definido à priori, uma vez que estava dependente 

de quando os dados atingissem a saturação teórica (Given, 2008). 

 

3.7. Técnica de Análise de Dados 

 

Realizadas e transcritas as entrevistas, procedeu-se a uma análise de conteúdo temática, 

com recurso ao Programa Informático NVivo12 (QSR). Esta é a técnica mais indicada pois 

possibilita fazer uma descrição e uma análise objetiva e organizada de conteúdo não estruturado 

(Bardin, 2011).  

Deste modo, procedeu-se inicialmente à transcrição integral das entrevistas, sendo que 

no final deste processo as mesmas foram enviadas aos participantes para a validação das 

mesmas. Após a transcrição fez-se outra escuta no sentido de corrigir possíveis erros e para 

haver certificação que se transcreveu exatamente aquilo que foi dito (Flick, 2005). Em segundo 

lugar foi efetuada uma leitura flutuante do corpus de análise com o objetivo de ir entrando em 

contacto, de forma mais aprofundada, com o material recolhido (Bardin, 2011). De seguida, 

com recurso ao programa e à literatura foram formulados os primeiros esboços do sistema de 

categorias com recurso à análise de conteúdo temática (Bardin, 2011). 

De forma a verificar a consistência do sistema de categorias (cf. Apêndice E), 

especificamente a clareza das definições operacionais, procedeu-se à validação 

intercodificadores. Deste modo, foi partilhado com outro investigador, pelo menos 10% do 

material a codificar, bem como o sistema de categorias com a finalidade de analisar o nível de 

concordância entre as codificações dos dois investigadores (Zhang & Wildemuth, 2009). 
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IV. Redução da Informação, Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo será apresentada a redução da informação, os resultados e a sua respetiva 

discussão. Para uma melhor compreensão e enquadramento dos resultados obtidos, estes serão 

apresentados e discutidos tendo em conta as questões de investigação enunciadas. 

 

4.1. Redução da Informação 

 

A redução de dados refere-se, segundo Miles e Huberman (1994, p.10), ao “processo de 

selecionar, focar, simplificar, abstrair e transformar a informação que surgiu nas transcrições”. 

A análise de conteúdo realizou-se através da codificação, isto é, o processo a partir do qual as 

particularidades do conteúdo de uma mensagem são divididas em partes de modo a que seja 

possível fazer uma avaliação e definição mais concreta dos dados (Sampieri et al., 2014). Deste 

modo, todas as partes das entrevistas foram categorizadas e codificadas, sendo reagrupadas 

tendo em conta os parâmetros anteriormente definidos (Bardin, 2011). Este reagrupamento foi 

efetuado conforme um critério semântico, isto é, consoante as temáticas do estudo (Bardin, 

2011). 

Precedentemente à realização das entrevistas, foi desenvolvido um sistema de 

categorias, que se complementa com uma definição operacional, uma vez que é um 

procedimento que confirma o processo de produção e análise de dados (Bardin, 2011). Este 

sistema foi construído tendo por base a revisão de literatura realizada e o guião de entrevista 

semiestruturada, criando assim categorias dedutivas e, o sistema foi sendo reformulado à 

medida que procedíamos à codificação do material, criando assim categorias indutivas. O 

sistema de categorias foi, deste modo, considerado encerrado quando cumpriu com os critérios 

de homogeneidade interna, exaustividade, exclusividade, objetividade, adequação e 

pertinência, sendo também elaborada uma definição operacional para cada categoria, validando 

assim o processo de produção e análise de dados (Bardin, 2011).  

Da redução e análise de dados efetuada, obtivemos um sistema de categorias com um 

total de 70 categorias (cf Apêndice F). Destas, oito são categorias livres, designadas free nodes 

e correspondem à caraterização do participante, a verbalizações da entrevistadora e a assuntos 

não relevantes para a investigação. As restantes 62 categorias correspondem às tree nodes, 

sendo estas o principal foco de análise. Estas subdividem-se em quatro categorias de 1º nível, 

que se dividem em catorze categorias de 2º nível, que por sua vez se subdividem em trinta e 

oito categorias de 3º nível e seis de 4º nível.  
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Por último, após a codificação de todo o material, o sistema de categorias é validado por 

um investigador externo, com o objetivo de testar a consistência da codificação e do sistema de 

categorias criado (Zhang & Wildemuth, 2009). Deste modo, foi calculado o grau de 

concordância entre as duas codificações. Na entrevista codificada pelo investigador externo, 

obtiveram-se valores de acordo de aproximadamente 95%, podendo-se concluir que o sistema 

de categorias e a codificação apresentam uma boa consistência (Miles & Huberman, 1994). 

 

4.2. Resultados e sua Discussão 

 

A apresentação e discussão dos resultados será feita, como referimos anteriormente, 

procurando responder às questões de investigação propostas, especificamente: (QI1) Como é 

que é vivenciada a situação de inemprego quanto ao stress ocupacional?; (QI2) Quais as fontes 

de stress ocupacional?; (QI3) Quais as estratégias (de coping e de savoring) utilizadas?; e (QI4) 

Quais as consequências do stress ocupacional vivenciado? 

 

4.2.1 Vivência de stress ocupacional na situação de inemprego 

 

Para responder à primeira QI procurou-se identificar se a vivência de inemprego era 

avaliada pelos participantes como stressante, tendo em consideração tanto as respostas 

negativas (distress), como as respostas positivas (eustress).  

Podemos verificar (cf. Quadro 2.) que os participantes vivenciam a situação de 

inemprego como stressante, e percecionam tanto stress negativo como stress positivo, havendo, 

no entanto, uma predominância da vivência de apenas distress (n=6), comparativamente à 

vivência de eustress e distress em conjunto (n=3), sendo que não houve nenhum doutorado que 

vivencie a situação de inemprego apenas com eustress. 

 

Quadro 2. 

Vivência de stress ocupacional na situação de inemprego 

 Fontes Referências (%) 

Vivência de eustress e distress 3 10 (17%) 

Vivência de distress 6 49 (83%) 
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 Tal como é possível verificar nesta investigação, a situação de inemprego é 

normalmente mais vivenciada como uma experiência negativa (Araújo & Jordão, 2011), sendo, 

portanto, vivenciada pelos doutorados com distress, tal como refere P3: “Ah, neste momento só 

tenho stress negativo, e, sinto muita frustração por toda esta situação ... há alturas que também 

vem um bocadinho de desespero, porque parece que por muito que nos viremos, não parece ter 

saída!”. De facto, para Kovács (2004), a maioria das pessoas ambiciona estabilidade no 

emprego, havendo assim uma discrepância entre as suas expetativas e as políticas de emprego, 

uma vez que os meios políticos e empresariais utilizam cada vez mais formas de trabalho 

precário. Segundo o P2: “É uma situação que deveria ser melhor pensada pelos políticos 

porque envolvem, as decisões que tomam envolvem a vida de muita gente e nós quando 

iniciamos uma coisa pensamos que será de uma forma e depois acaba por ser outra 

completamente diferente ... e, é uma situação que não é nada agradável para quem está 

envolvido e para quem tem de alterar toda a sua vida por causa disso! 

 Além disso, enquanto que no passado o percurso profissional das pessoas era 

usualmente vivido numa só empresa, hoje em dia, este trajeto é assinalado por inseguranças e 

incertezas (Ramos, 2001), contribuindo para a vivência de distress tal como explicita o P1: “Eu 

diria que essencialmente não há uma única escolha dos últimos 10 anos da minha vida que não 

esteja de certa maneira relacionada com as implicações que estão por trás daquilo que é o tipo 

de vida e expectativa em Portugal, isso acho que é inevitável.”. Estudos anteriores têm 

mostrado que a não atividade laboral, isto é, o desemprego, causa sentimentos de frustração, 

tristeza e injustiça, e, as situações de trabalho precário desencadeiam sentimentos de 

desmotivação, culpabilização e insatisfação (Araújo & Jordão, 2011). Já um estudo realizado 

por Araújo, Jordão e Castro (2015) indica que o sentimento de frustração, injustiça, tristeza, 

ansiedade, stress, medo e revolta é mencionado por todos os participantes (n=9) como um dos 

impactos do inemprego, causando assim a vivência de distress. 

 Embora o inemprego seja vivenciado predominantemente com distress, os resultados 

do estudo demonstram que 33% dos participantes (P1, P5, P9) vivenciam os dois tipos de stress 

ocupacional (eustress e distress) no inemprego. O P5 refere positivamente que “Eu sinto que 

tenho desenvolvido um bom trabalho e que ainda há algumas hipóteses, por isso, e como gosto 

deste trabalho isso leva-me a que continue a tentar e a continuar nesta situação por minha 

vontade!”, mas, por outro lado menciona que “No fundo, o trabalho traz-me na minha vida 

muito stress negativo, e um sentimento de frustração e injustiça!”, o que demonstra também a 

vivência de distress. Este resultado corrobora o modelo de Nelson e Simmons (2003; 2011), 
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que afirma que os indivíduos podem responder conjuntamente de forma positiva e negativa face 

à mesma situação geradora de stress ocupacional. 

 Estudos têm revelado que tanto a não atividade laboral como as situações precárias 

podem ser percecionadas de forma positiva (Araújo & Jordão, 2011). Por um lado, a não 

atividade laboral permite ter mais tempo livre e evoluir a nível pessoal, produzindo sentimentos 

de esperança; já as situações laborais precárias, possibilitam ao indivíduo estar inserido no 

mercado de trabalho, terem estabilidade durante o contrato estabelecido e aquisição de 

experiência e reconhecimento profissional e de aprendizagem a nível individual e 

organizacional, levando a sentimentos de otimismo (Araújo & Jordão, 2011; Araújo, Castro & 

Jordão, 2015), tal como verbaliza a P5: “E portanto, eu gosto muito daquilo que faço e sinto 

que de alguma maneira há um certo privilégio ...”. Muitas pessoas já não desejam um emprego 

fixo, gerindo assim os períodos de não atividade laboral e de trabalho precário (Bauman, 2001; 

2003), havendo nestes casos uma predominância da vivência do eustress. 

   

4.2.2. Fontes de stress ocupacional no inemprego 

 

 Na segunda questão de investigação - Quais as fontes de stress ocupacional? – procurou-

se identificar as fontes de eustress e distress vivenciados por doutorados em situação de 

inemprego. Foram identificadas quinze fontes de distress e seis fontes de eustress (cf. Quadro 

3). 

 

Quadro 3. 

Fontes de distress e eustress no inemprego 

   Fontes Referências (%) 

Fontes 

de 

distress 

Candidaturas 

de trabalho 

Critérios Ambíguos  1 2 

11 

175 

(83%) 

Não obter resposta 3 3 

Número reduzido de vagas 3 4 

Rejeição 1 2 

Condições de trabalho 3 5  

Falta de apoio por parte de instituições 5 9  

Falta de reconhecimento profissional 7 21  

Falta de recursos para combater a situação 2 2  

Impossibilidade de evolução na carreira 3 4  

Incerteza perante o futuro profissional 8 28  

Insegurança no trabalho 4 7  
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 Os resultados demonstram que foram identificadas tanto fontes de eustress como de 

distress, contudo, verifica-se uma prevalência das fontes de distress (83%) face às fontes de 

eustress (17%). Constatou-se também ao comparar as fontes de distress e eustress, que não 

houve nenhum stressor que desencadeasse simultaneamente uma resposta positiva e negativa. 

Este facto não vai ao encontro de um dos pressupostos do Modelo Holístico do Stress (Nelson 

& Simmons, 2003; 2011) que afirma que que a mesma fonte de stress pode causar respostas de 

distress e eustress. 

 No quadro 4 são apresentadas verbalizações dos participantes relativamente às fontes 

mais referenciadas. 

 

Quadro 4. 

Excertos dos participantes relativos às fontes de distress no inemprego 

Candidaturas 

de trabalho 

Não obter 

resposta  

“Eu não estou à espera de nada, mas candidatei me com um curso já há 

quase 1 ano atrás e ainda não ter resposta, tudo isso …” (P1) 

Número 

reduzido 

de vagas 

“Porque a carga emocional que a constante rejeição dos projetos tem, 

porque as taxas de aprovação são baixíssimas, são de 8% ah, e, 

portanto, se as taxas de aprovação são baixas, há uma rejeição elevada 

e a frustração é grande ...” (P6) 

Falta de apoio por parte de 

instituições 

“As universidades cada vez mais se regem por limitar a qualidade dos 

vínculos laborais, ou dos vínculos de qualquer género e isso 

obviamente prejudica quem está numa situação de desemprego, 

inemprego ou emprego!” (P1) 

Instabilidade 
Económica 8 29 

36 
Emocional 5 7 

Mudar constantemente de trabalho 3 10  

Muitas horas de trabalho 5 8  

Não ter direito a benefícios 7 20  

Pressão para produzir 5 9  

Ter de aceitar trabalho fora da área de formação 1 3  

Outras 2 2  

Fontes 

eustress 

Adaptação a diferentes realidades laborais 1 1  

35 

(17%) 

Contacto com novas áreas, entidades e pessoas 4 6  

Divulgação do próprio trabalho 4 7  

Maior liberdade e interdependência 6 11  

Ter rendimentos 2 2  

Trabalhar na área de formação 5 8  
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Falta de reconhecimento 

profissional 

“Mas, a verdade é que a sociedade portuguesa não compreende a 

importância de um doutoramento, nem as indústrias e há este 

impedimento das faculdades e universidades de deixar pessoas como 

nós trabalhar e seguir a sua carreira, e pronto, contratar como contratam 

docentes, se eu estou há 15 anos nas universidades é porque há uma 

necessidade do meu trabalho, só que nunca me propuseram um 

contrato de trabalho de 10 anos, de 5 .... nada, isto são contratos 

precários sempre ...” (P6) 

Incerteza perante o futuro 

profissional 

“Outra coisa é quanto tempo mais é que esta situação é possível, 

aguentar-se esta situação? Porque uma coisa ainda é viver isto aos vinte 

ou aos trinta anos e outra coisa é viver aos quarenta ou aos cinquenta!” 

(P4) 

Insegurança no trabalho “Se eu estivesse na situação em que estou agora, a saber que daqui a 

alguns meses vou estar à procura sem saber se vou encontrar, eu acho 

que se tivesse numa situação mais estável eu estava melhor ... Porque 

eu gosto do trabalho que faço, mas tem sempre aquela coisa que não 

sabes se vais continuar isto ou não e tens medo de perder o trabalho.” 

(P8) 

Instabilidade Económica “A minha gestão diária, a minha gestão mensal com rentabilidade dos 

rendimentos e isso implica obviamente que há meses em que o 

rendimento é muito inferior a outros meses e tenho que saber acautelar 

essas situações!” (P1) 

Emocional “Portanto é uma roda vida, é uma grande instabilidade emocional ...” 

(P5) 

Muitas horas de trabalho “Portanto uma pessoa quando está neste trabalho não tem aquelas xis 

horas de trabalho, portanto eu chegava a precisar de ir lá à noite 

desligar uma máquina, ah fim-de-semana, na vida, cheguei a um ponto 

que eu trabalhava aos fins-de-semana!” (P7) 

Não ter direito a benefícios “Mas logicamente que quando uma pessoa recebe um salário que nem 

sequer se chama salário chama-se uma bolsa, as pessoas começam a 

ver que os colegas que trabalham em empresas recebem segurança 

social, tem filhos e a segurança social paga, (…) mas não há mais 

benefícios nenhuns …” (P9) 

Pressão para produzir “Quando a gente está cá em Portugal nós somos uma fábrica de artigos, 

escrevemos 20 artigos num ano só, a gente vai para o estrangeiro e não 

há essa pressão …” (P7) 

 

 De todas as fontes descritas, a instabilidade económica foi a que apresentou um maior 

número de referências, sendo descrita por oito dos nove participantes. A instabilidade financeira 
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refere-se ao facto de os doutorados terem salários baixos (Cotrim & Duarte, 2015; Gonçalves, 

Duarte, Saleiro, Lopes & Rolão, 2006), um rendimento incerto e uma vulnerabilidade 

económica, como é possível verificar através da verbalização do P2: “A ausência de salário 

mensal, a ausência do salário foi aquilo que provocou stress e depois toda ... toda esta situação 

que supostamente eu iria receber mais algum dinheiro, supostamente iria ser pago mais 

alguma coisa e isso nunca aconteceu e pronto ...”. Esta categoria surge, uma vez que a ausência 

de um rendimento estável se afigura para os entrevistados como uma dificuldade real com a 

qual se debatem quotidianamente, tendo de ter sempre em conta as suas despesas mensais. Este 

resultado vai ao encontro dos resultados de estudos anteriores (Barros, 2017; Araújo & Jordão, 

2011; Araújo, Jordão & Castro, 2015) nos quais também se verificou que a instabilidade 

económica era das principais fontes de distress mencionados pelos participantes e do modelo 

holístico de stress, que identifica também, o salário como sendo um stressor (Nelson & 

Simmons, 2003; 2005). 

A incerteza perante o futuro profissional foi a segunda fonte de distress mais 

verbalizada, sendo referenciada pela maioria dos participantes. Este tipo de fonte refere-se à 

falta de estabilidade que os participantes sentem em relação ao seu trabalho, indo ao encontro 

dos resultados de estudos anteriores que salientam que a dúvida relativamente ao futuro é uma 

das principais fontes de distress (Barros, 2017; Araújo & Jordão, 2011). Os doutorados referem 

que o facto de não conseguirem prever o seu futuro profissional leva a um stress negativo, tal 

como explicita o P2: “Sim são aqui, são anos de incerteza, são vários anos de incerteza porque 

neste momento eu tenho um contrato não é, mas é um contrato de três anos ... ahhh... e depois 

volto à estaca zero e a ter que procurar outra coisa! E com a idade mais avançada torna-se 

mais difícil procurar trabalho, encontrar outra coisa (...)”. O facto de os participantes estarem 

constantemente a iniciar funções em novos locais, leva a um sentimento de incerteza de como 

será o seu futuro a nível profissional, despoletando assim um desgaste emocional. Na realidade, 

tanto o trabalho precário como o desemprego provocam incerteza no futuro profissional. De 

acordo com Santos, da Silva, Almeida e Pocinho (2013) a precariedade faz com que os 

trabalhadores sejam absorvidos por uma realidade de insegurança, indecisão, instabilidade, 

sendo difícil prever algo a médio ou longo prazo, receando o desemprego. Segundo Campos 

(2008), o desemprego, além de provocar a perda de um salário, faz emergir incertezas quanto 

ao futuro. Isto é, enquanto que um emprego permitia dar certezas ao indivíduo e permitia fazer 

planos, o desemprego faz desabar toda a estabilidade, resultando em precariedade e incerteza.  

 A falta de reconhecimento profissional, o não ter direito a benefícios e a impossibilidade 

de evolução na carreira, também foram três fontes de distress muito mencionados pelos 
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participantes. Relativamente à falta de reconhecimento profissional, esta consiste na perceção 

que os participantes têm de que as suas qualificações e o seu trabalho não são valorizados, como 

menciona o P7: “Ahhh, interferiu muito, interferiu bastante .... eu não imaginava 

profissionalmente estar na situação em que estou agora e eu acho que uma pessoa doutorada 

não devia ter estes problemas!”. Um estudo realizado em Portugal a cerca de 25.000 

doutorados, tinha como objetivo recolher informações e produzir estatísticas sobre os 

doutorados residentes em Portugal e construir indicadores para poder comparar 

internacionalmente (Cotrim & Duarte, 2015), sendo que segundo os autores, os doutorados são 

formados com o intuito de solucionar questões novas e complexas, recorrendo à investigação e 

desenvolvendo trabalhos que permitam ampliar o conhecimento do Homem. O estudo revelou 

que 29% dos doutorados consideram sentir pouco reconhecimento público na carreira de 

investigação, sendo por isso considerado como um dos motivos para estes não desenvolverem 

atividades de investigação (Cotrim & Duarte, 2015). 

 Quanto à fonte de não ter direito a benefícios, esta foi mencionado por sete dos nove 

participantes. Este consiste no facto de os participantes não terem direito ao subsídio de 

desemprego, ao subsídio de férias (13º e 14º mês), a fazer descontos para a reforma, ausência 

de salário quando se está doente, tal como verbaliza o P1: “As bolsas de um dia para o outro 

podem acabar. Portanto sim, tudo o que está relacionado com a falta de ajuda social, da parte 

da própria segurança social, a incapacidade ter direito a ter desemprego.”. Este resultado 

corrobora os de estudos anteriores que salientam a perda de benefícios sociais como uma fonte 

de distress no inemprego (Barros, 2017). A Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC, 2017) realizou um inquérito (CDH- Careers of Doctorate Holders) aos doutorados 

Portugueses em 2015, que teve como objetivo a recolha de dados sobre os doutorados (desde o 

número de doutorados a residir em Portugal, as suas carreiras e mobilidade) e a construção de 

indicadores, através dos dados obtidos, para realizar comparações internacionalmente. O estudo 

revelou que muitos doutorados (41%) não se sentem satisfeitos com os benefícios sociais 

(DGEEC, 2017), resultado este que é comprovado pelo do presente estudo. 

 A impossibilidade de evolução na carreira também foi mencionada pelos participantes 

como uma fonte de distress na situação de inemprego. Esta categoria refere-se ao facto de os 

doutorados sentirem que a sua instabilidade e o estarem sempre a alternar de emprego os 

impossibilita de evoluir na sua carreira profissional, tal como verbaliza o P1: “(…) a 

incapacidade de haver uma continuidade, de seguir uma carreira (…)”. Um estudo realizado 

em 2015 a todos os doutorados de território nacional, apurou que a sua maioria (56%) sente que 

não tem oportunidade para progredir (DGEEC, 2017), o que corrobora o nosso resultado.  
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 A par destas surge também a mudança constante de trabalho, uma das fontes de distress 

negativo que consiste na sensação que os participantes têm de que não pertencem a lado 

nenhum, porque estão sempre a recomeçar numa nova organização e equipa, nunca 

conseguindo acabar as suas investigações, tal como afirma o P6: “Porque, ainda para mais 

porque é expectável que uma pessoa que trabalhe numa área como a nossa tenha alguma 

continuidade nos seus estudos de trabalho, porque não se faz nada, nem se descobre nada em 

dois ou três anos, ou em seis meses, e os contratos são de 6 meses, executa-se uma tarefa 

abandona-se tudo, executa-se outra tarefa e abandona-se tudo e isso prejudica também o 

currículo do investigador, não só é mau para a vida pessoal como também é mau para o 

desempenho académico do investigador!”. Segundo Standing (2011), uma pessoa que trabalhe 

num regime precário, como está um curto período em determinada função, acaba por nunca 

conseguir construir uma identidade profissional e sentir que faz parte de uma comunidade 

laboral. No mesmo sentido, Kovács (2002) afirma que “a exclusão do emprego e da empresa 

implica isolamento, significa não ter identidade social e não ter palavra para defender os seus 

interesses” (p. 133). 

 As candidaturas de trabalho, a insegurança do trabalho e o ter de aceitar trabalhos fora 

da área de formação também foram fontes de distress mencionados pelos participantes. 

Relativamente à primeira, os doutorados mencionam tanto a rejeição, o não obter respostas, os 

critérios ambíguos da candidatura e o número reduzido de vagas. Este resultado corrobora os 

encontrados num estudo realizado por Barros (2017) que tinha como objetivo descrever e 

explorar a vivência do stress ocupacional em graduados em situação de inemprego, cujas 

candidaturas de trabalho também foram referenciadas como um fator de distress em situação 

de inemprego. Neste estudo foram entrevistados onze graduados, sendo que três mencionaram 

a não obtenção de resposta, e dois a resposta negativa como fontes de distress. 

 O facto de os doutorados sentirem insegurança no trabalho também foi descrito como 

um fator de distress, visto que os participantes têm receio de perder o seu trabalho atual, algo 

que é mencionado pelo P2: “Acabei, portanto, por trabalhar porque havia coisas que era 

necessário fazer e porque havia a expetativa que depois eu ia receber em recibos verdes, mas 

havia sempre aquele medo de ir embora!”, podendo ter repercussões a nível psicológico para 

o indivíduo (Sverke, Hellgren & Naswall, 2002). Vários autores reconhecem a importância da 

segurança laboral para o bem-estar do indivíduo (Sennett, 2006; Bauman, 2001, 2003), no 

entanto, as mudanças que têm ocorrido no mundo laboral e as novas formas de contratação 

precárias espelham a insegurança que as pessoas sentem em ficar sem emprego. No estudo 

referido anteriormente (DGEEC, 2017), dos cerca de 11000 doutorados que responderam ao 
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inquérito, 36% afirmaram que se sentem muito insatisfeitos relativamente à segurança no seu 

emprego. Também um estudo realizado por Abbott (2020) a mais de 4000 profissionais 

cientistas, em várias etapas da carreira e pertencentes a 87 países (onde a maioria estava no 

Reino Unido) revelou que 70% dos entrevistados não sentiam que tinham segurança no trabalho 

e nas suas carreiras de pesquisa, resultados que, mais uma vez, são corroborados pelos do nosso 

estudo. 

 Quanto à fonte ter de aceitar trabalhos fora da área de formação, este consiste em 

submeter-se a trabalhos que ou são abaixo das suas qualificações ou não são dentro da sua área 

de formação, com o objetivo de conseguir ter algum rendimento, tal como afirma o P2: “Fui 

também tentando procurar outras fontes de rendimento até desde o final do ano passado já 

procurava aqueles trabalhos online, trabalho remoto que me pudesse dar algum, algum 

dinheiro extra que eu ia pondo de lado e isso permitiu pagar a casa!”. Este resultado corrobora 

o de estudos anteriores que salientam o (ter de) aceitar outros trabalhos que não são os 

desejáveis, como uma fonte de distress no inemprego (Barros 2017).  

 A pressão para produzir surge como uma fonte de distress mencionada por mais de 

metade dos participantes, traduzindo-se no cumprimento de prazos, na pressão para escrever 

um certo número de artigos, e ainda o facto de ser muito importante ter em atenção que estes 

sejam publicados por revistas consideradas credíveis e com alguma visibilidade. Tal como 

refere o P5: “Temos que estar sempre a capitalizar, a escrever mais artigos, e a questão de se 

submeter o artigo em qualquer revista e muitas vezes não somos aceites”. Este dado corrobora 

os de estudos anteriores que demonstram que os indicadores utilizados para avaliar os cientistas 

não são os corretos, como o número de publicações, sendo que esta métrica utilizada causa 

muita pressão (Abbott, 2020). 

 Por último, a falta de apoio por parte das instituições, muitas horas de trabalho, a 

instabilidade emocional, as condições de trabalho e a falta de recursos para combater a situação 

constituem também fontes de distress no inemprego para os participantes deste estudo. O estudo 

de Abbott (2020) referido anteriormente, revelou também que a cultura em que estes estão 

inseridos é de alta competição e muitas vezes hostil, prejudicando a qualidade das 

investigações. Os resultados indicaram também que mais de 80% dos participantes 

mencionaram que a competição entre os cientistas promoveu más condições de trabalho, sendo 

que metade relatou episódios de depressão ou ansiedade (Abbott, 2020). A mesma investigação 

revelou que dois terços dos entrevistados trabalhavam mais de quarenta horas por semana e, 

que também dois terços dos participantes indicam já ter assistido a bullying ou assédio e 43% 

já ter efetivamente sofrido. 
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 Já no que diz respeito às fontes de eustress foram identificadas 6 fontes. Constatou-se 

que a maior liberdade e independência surge como a fonte de eustress mais mencionada pelos 

doutorados, que se refere ao facto de os doutorados sentirem que o seu trabalho lhes permite ter 

maior flexibilidade de horário, gerir melhor o seu tempo e ter mais autonomia, tal como 

explicita o P2: “Mas eu defino as minhas tarefas diariamente e há uma ou outra coisa que o 

diretor do projeto me pede, por exemplo um dia pede-me para fazer A ou B especificamente, 

mas de resto sou eu que oriento o meu trabalho e que tenho autonomia naquilo que estou a 

fazer e até se quiser fazer investigação em temas ... em temas diferentes também poderei fazer!” 

e o P8 “Acho que a nível de flexibilidade de horário temos aqui uma vantagem, porque não 

temos um horário tão restrito como em determinados trabalhos.”. Estes resultados corroboram 

os de estudos anteriores que destacam que 88% dos doutorados sente que tem autonomia no 

seu trabalho (DGEEC, 2017) e que a maioria dos doutorados se sente muito satisfeito 

relativamente ao grau da sua liberdade (Gonçalves et al., 2006). Os dados encontrados vão ao 

encontro também dos de outros estudos que apontam a gestão de tempo e ter mais tempo livre 

como algo positivo do inemprego (Barros, 2017, Araújo & Jordão, 2011, Araújo, Jordão & 

Castro, 2015). 

 Trabalhar na área de formação também foi identificada como uma fonte de eustress pela 

maioria dos participantes. Esta refere-se ao facto de os participantes, mesmo em condições 

precárias, se sentirem felizes por trabalhar na sua área de estudo, tal como refere o P8: “Às 

vezes é um bocado, porque depois por exemplo, a única coisa que me motiva é o facto de eu 

gostar do trabalho e fazer o que faço que é trabalhar na química ...”. De facto, este dado vai 

ao encontro do verificado por Barros (2017) num estudo a graduados em situação de inemprego, 

que indicou que trabalhar na área de formação ou realizar tarefas relacionadas com a mesma é 

vista como uma fonte de eustress, uma vez que embora sejam contratos precários, os 

participantes estão dispostos a submeter-se a este tipo de situação para trabalhar na área que 

gostam e que estudaram. 

 A divulgação do próprio trabalho é mencionada por quatro dos nove participantes como 

um fator de eustress. Esta consiste no prazer que os doutorados sentem em partilhar os seus 

trabalhos, seja através de comunicações, de dar aulas, de escrever um novo artigo e ser 

convidado a ir a uma conferência, tal como menciona o P1: “E uma última pequena vantagem 

é na parte de investigação na participação em conferências, esse tipo de atividade científica 

de divulgação do nosso trabalho ....” e o P9 “Sermos convidados para arguir uma tese de 

doutoramento ou sermos convidados para irmos falar a um laboratório, sei lá, já me 
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convidaram para ir a um simpósio ao Canadá, falar para pessoas de todo o mundo do trabalho 

o que fazemos em Braga, isto é de uma escala não é? Isso faz-nos muito bem à alma, esses 

sentimentos fazem-nos muito bem …”. Este facto vai ao encontro de um estudo anterior 

realizado a mais de 10.000 doutorados, que explorou o grau de satisfação dos doutorados 

empregados e com mobilidade profissional com os diversos fatores de atividade principal, e 

apurou que 91% dos doutorados sentia-se muito satisfeito pelo seu contributo para a sociedade 

(DGEEC, 2017). Um estudo realizado por Gonçalves e seus colaboradores (2006) tentou 

perceber o grau de satisfação dos doutoradas na atividade profissional por sexo, sendo que se 

concluiu que um dos fatores que mais entusiasma os doutorados em relação à sua atividade 

profissional é o contributo para a sociedade, onde 85% dos homens e 86% das mulheres se 

consideram satisfeitos ou muito satisfeitos em relação à contribuição para a comunidade, o que 

corrobora o resultado do presente estudo. 

 O contacto com novas áreas, entidades e pessoas e a adaptação a diferentes realidades 

laborais também foram fontes de eustress mencionadas pelos participantes. A primeira refere-

se ao facto dos doutorados sentirem que alternar constantemente de trabalho, embora que 

precário, permite a aquisição de novas competências, assim como melhorar o seu networking, 

tal como explicita o P4: “Networking em si por um lado é uma vantagem sim, se estiveres 

sempre a mudar tens mais networking sim, mais visibilidade sobre o que se passa na tua área, 

pelo menos em Portugal em astronomia eu tenho um conhecimento geral de tudo o que se passa 

no País quase, e por isso nesse ponto sim.”. Já a adaptação a diferentes realidades laborais 

apenas foi mencionada por um participante e diz respeito à adaptação a diferentes tipos de 

trabalho, locais e desafios profissionais, tal como menciona o P4: “As diferenças culturais e a 

maneira como tu aprendas a lidar com as coisas muda drasticamente, ou seja, tu aprendes a 

lidar com novas realidades!”. Apesar de este fator apenas ter sido identificada apenas como 

uma fonte de eustress, num estudo realizado por Barros (2017) a graduados em situação de 

inemprego a adaptação a diferentes realidades laborais foi mencionada pelos participantes tanto 

como uma fonte de eustress como de distress. Estes dois resultados corroboram os de estudos 

anteriores que o contacto com novas áreas ou entidades e a adaptação a novas realidades 

laborais (Barros, 2017), como uma fonte de eustress na vivência do inemprego. 

 Por fim, ter rendimentos foi mencionado apenas por dois participantes, e consiste no 

facto de que embora o trabalho seja precário, permite ter um salário e gerir melhor a sua vida a 

nível financeiro, tal como refere o P2: “E pronto o que me dá alguma estabilidade durante 

quatro anos para aí … portanto, neste momento estou nos sete céus e descansada durante 

quatro anos porque tenho um rendimento mensal!”. De facto, num estudo de caso realizado 
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por Araújo, Jordão e Castro (2015) foram entrevistados nove graduados portugueses, sendo que 

sete participantes identificaram a obtenção de rendimentos como algo positivo na vivência do 

inemprego (Araújo, Jordão & Castro, 2015), resultado que vai ao encontro do presente estudo. 

  

4.2.3. Estratégias de coping e savoring no inemprego 

 

Com base na terceira questão de investigação – “Quais as estratégias (de coping e de 

savoring) utilizadas?” – procurou-se perceber quais as estratégias de coping e savoring 

utilizadas pelos doutorados em situação de inemprego. Os resultados (cf. Quadro 5) permitem 

perceber que os doutorados apenas utilizam estratégias de coping, uma vez que não foi 

identificada nenhuma estratégia de savoring.  

 

Quadro 5. 

Estratégias de coping no inemprego 

  Fontes Referências  

Coping focado nas 

emoções 

Atividades de lazer 8 13 

24 

(21%) 

Conformação com a situação 1 2 

Criação de uma rúbrica 1 1 

Evitar falar do assunto 1 1 

Luta por melhores direitos 2 6 

Relativizar o problema 1 1 

Coping focado nos 

problemas 

Dar o melhor de si 1 2 

78 

(68%) 

Emigração 6 14 

Focar-se no dia-a-dia 5 8 

Foco em outras áreas e projetos 2 2 

Investir em formação 6 9 

Minimizar os gastos 2 4 

Procura ativa de emprego 9 27 

Procurar outras áreas de interesse 5 12 

Coping focado no 

suporte social 
 6 

 12 

(11%) 

 

Podemos verificar que os participantes utilizam várias técnicas de coping, no entanto, é 

visível que recorrem mais frequentemente ao coping focado nos problemas (68%). Se por um 

lado, este resultado corrobora o encontrado num estudo anterior acerca dos impactos 

psicossociais do inemprego em que a estratégia mais utilizada pelos participantes foi a 

focalização ativa (Araújo & Jordão, 2011), por outro, contraria o de Barros (2017) sobre o stress 
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ocupacional e o inemprego que identificou as estratégias focadas nas emoções como as mais 

utilizadas. 

 As estratégias de coping focadas nos problemas são usualmente empregues quando o 

objetivo é alterar o problema, atuando no que deu origem ao stress (Lazarus & Folkman, 1984). 

No nosso estudo emergiram oito tipos de estratégias focadas nos problemas: dar o melhor de 

si, emigração, focar-se no dia-a-dia, foco em outras áreas e projetos, investir em formação, 

minimizar os gastos, procura ativa de emprego e procurar outras áreas de interesse. No quadro 

6 são apresentadas verbalizações dos participantes referentes às diferentes estratégias de coping 

focadas nos problemas utilizadas. 

 

Quadro 6. 

Excertos dos participantes relativos às estratégias de coping focadas nos problemas 

Dar o melhor de si “Fazer o melhor possível, dar o meu melhor, empenhar-me ao máximo, 

pensando que isso trará frutos de alguma maneira .... ser o melhor possível 

naquilo que fazemos, dar o meu melhor, e é isso que me vai permitindo 

continuar digamos assim!” (P5) 

Emigração “Eu neste período em que estive desempregada depois daquele contrato de 2 

anos e 8 meses também procurei no estrangeiro, também mandei currículos 

para fora!” (P6) 

Focar-se no dia-a-dia “Não sei .... foi tentar pensar no momento, no agora .... e sem fazer planos 

para o futuro … pensar muito no momento, só no dia, só no dia a seguir ahhh 

e pronto ir tentando viver o dia-a-dia até que terminasse esta fase!” (P2) 

Foco em outras áreas 

e projetos 

“Mas, como tenho um miúdo e tenho projetos por acabar tenho-me focado 

nesses projetos ... Tenho, portanto, já escrevi um capítulo de um livro, tenho 

outro capítulo em orientação, tenho papers por acabar, e estou-me a focar 

naquilo que está mais para trás e acabar o que está para trás!” (P3) 

Investir em formação “Uma das estratégias que eu acho que para mim foi essencial e continua a ser 

é que eu adoro aprender, sempre quis muito atingir conhecimentos que acaba 

por ser um crescimento e que, portanto, uma das coisas que eu quis muito 

foram cursos online, ver visualizações de vídeos, informação, leituras que 

pudessem informar-me ...” (P1) 

Minimizar os gastos “Era ser uma pessoa que se calhar em vez de ir jantar fora de vez em quando, 

não ia, se calhar em vez de ir tomar café fora com um amigo todos os dias da 

semana ia só uma vez, se calhar em vez de comer na cantina, levava comida 

de casa, coisas tão simples quanto essas que evitavam o mais pequeno dos 

gastos para aumentar a poupança que depois seria o que me ia sustentar.” 

(P1) 
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Procura ativa de 

emprego 

“E era isso que eu fazia, quando estava em bolsas e chegava aos últimos 6 

meses a minha preocupação passava já em fazer o meu trabalho e concorrer 

a uma bolsa para que pudesse ter logo trabalho a seguir ...” (P7) 

Procurar outras áreas 

de interesse 

“Nós estamos sempre a pensar nisso, não só como podemos aplicar a 

investigação que fazemos, mas também como podemos fazer coisas 

completamente diferentes, sei lá … já me passaram muitas coisas pela cabeça 

ligadas à floresta por exemplo!” (P9) 

 

 Destas, a estratégia mais mencionada foi a procura ativa de emprego, que foi indicada 

por todos os participantes (n=9). Esta refere-se ao facto dos participantes sempre que um 

contrato está a terminar ou quando estão desempregados, estarem ativos na procura de novas 

oportunidades e em inscrição em programas de emprego, tal como refere o P8: “Ah, tu nunca 

te habituas mas depois acabas por ver que aquilo é o que tu tens, e tens que continuar sempre 

a fazer, a concorrer a projetos, aqueles concursos do estímulo ao emprego científico da FCT, 

à procura de outras coisas para quando terminar uma bolsa já ter outro emprego …”. Este 

resultado vai ao encontro dos de estudos anteriores que identificam a procura ativa de emprego, 

a procura de mais oportunidades e o estar sempre atento, como uma das estratégias mais 

utilizadas em situação de inemprego (Barros, 2017; Araújo & Jordão, 2011; Araújo, Jordão & 

Castro, 2015). 

 A emigração foi também mencionada como sendo uma estratégia de coping focadas nos 

problemas, sendo referida por mais de metade dos participantes. Esta diz respeito ao facto de 

muitos doutorados ponderarem a emigração, sendo que muitos deles acabam por a fazer, tal 

como refere o P4: “Ponderei logo ir para fora porque sabia que era difícil candidatar-me a um 

concurso ... as bolsas de pós doc ou posições de pós doc estavam muito limitadas e além disso 

o sistema está completamente viciado dentro das instituições! Portanto, eu ponderei logo ir um 

tempo para fora, para depois ter mais possibilidades de regressar nem que fosse por exemplo 

com uma Marie Curie ou como uma RC passado dois ou três anos!” e o P7, “Mas eu disse, ai 

é assim? E assim fui para o estrangeiro, estive 1 ano em Itália e 1 no e meio na Croácia!”. 

Segundo o estudo de Cotrim e Duarte (2015) referido anteriormente, em 2012, 14% dos 

doutorados residentes em Portugal pretendiam emigrar entre 2012 e 2014, sendo que os países 

mais escolhidos seriam o Brasil (19%), os Estados Unidos (13%) e o Reino Unido (12%). As 

principais razões para os doutorados terem intenção de sair de Portugal é por motivos 

académicos ou de investigação (86%) e por motivos profissionais e económicos (50%). A 

duração da mobilidade internacional dos doutorados é normalmente curta, sendo que grande 

parte dos doutorados (40%) que emigraram entre 2012 e 2013, estiveram fora do país menos 
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de um ano. O nosso resultado corrobora os de estudos anteriores (Barros, 2017; Araújo, Jordão 

& Castro, 2015) que indicam que a emigração é uma estratégia de coping utilizada em situação 

de inemprego. 

 Outra das estratégias de coping focadas nos problemas mais utilizadas pelos doutorados 

é a de investir em formação, que consiste na realização de cursos, formações, pós-graduações, 

aumentando assim as suas qualificações, tal como afirma o P5: “Ah, isso também ... pequenas 

formações, eu fui sempre apostando em áreas que estavam relacionadas, cursos, conferências, 

debates e por aí ...”. De facto, este resultado vai ao encontro dos de outros estudos que 

demonstram que investir em formação é utilizado como uma estratégia de coping em situação 

de inemprego (Barros, 2017). No entanto, segundo Araújo, Jordão e Castro (2015) o excesso 

de qualificações pode levar a uma vulnerabilidade, uma vez que muitas pessoas acabam por 

esconder as suas habilitações quer no Curriculum Vitae quer em entrevistas, para conseguirem 

um emprego, tornando assim um maior nível de qualificações em desvantagem em vez de 

vantagem. 

Surgiram também novas estratégias de coping focadas nos problemas em situação de 

inemprego não encontradas anteriormente, mais especificamente, procurar outras áreas de 

interesse, dar o melhor de si, focar-se no dia-dia, foco em outras áreas/ projetos e minimizar os 

gastos, que, mais uma vez, se constituem assim como os contributos importantes a salientar 

destes resultados. 

Das estratégias de coping focadas nas emoções, emergiram seis estratégias diferentes: 

atividades de lazer, conformação com o problema, criação de uma rúbrica, evitar falar do 

assunto, luta por melhores direitos e relativizar o problema. No quadro 7 são apresentadas 

verbalizações dos participantes referentes às diferentes estratégias de coping focadas nas 

emoções utilizadas.  

 

Quadro 7. 

Excertos dos participantes relativos às estratégias de coping focadas nas emoções 

Atividades de lazer “Pratico ioga há sete/oito anos, e é uma ferramenta que me tem sido muito 

útil para fugir ao stress ... sim, basicamente o ioga e caminhadas ... é aquilo 

que, para mim são ferramentas muito importantes, ajuda muitas vezes a gerir 

o stress!” (P5) 

Conformação com a 

situação 

“Ahhh, aprendemos a lidar com a situação, acho que se aprende a lidar com 

isto e acabamos por nos conformar, começamos a ficar um bocado 

conformados e a pensar assim “pronto é isto que vai ser a minha vida” (P6) 
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Criação de uma 

rúbrica 

“Sim, eu acho que é difícil enquadrar isto … efetivamente eu escrevi uma 

rubrica chamada desemprego que se relacionava com a minha inatividade, 

mas que esteve muito mais relacionada com a minha vontade de fazer algo 

pela minha incapacidade de lidar com a situação … sim, mas sim, acho que 

é justo dizer que efetivamente faz parte de um conjunto de ferramentas 

psicológicas que usei para lidar com a situação, para me manter ocupado.” 

(P1) 

Evitar falar do 

assunto 

“Evitar .... evitar sim ... evitava ao máximo falar desta situação com pessoas!” 

(P2) 

Luta por mais 

direitos 

“Quando eu fui dispensado ou quando eu fui informado que seria dispensado 

foi no momento em que estava bastante ativo dentro da luta política pelas 

melhores condições para os bolseiros e comecei a tentar mobilizar pessoas 

nesse sentido.” (P1) 

Relativizar o 

problema 

“Isso era uma boa maneira, porque primeiro infelizmente havia pessoas numa 

situação pior que eu e isso ajudava às vezes a relativizar!” (P6) 

 

Destas, as atividades de lazer foram as mais mencionadas, sendo referenciada por oito 

dos nove participantes. Esta estratégia refere-se ao facto de os doutorados utilizarem o exercício 

físico, a leitura, a ocupação dos tempos livres com atividades de que gostam, com o intuito de 

diminuir o stress, tal como expõe o P6: “Leio muito, leio muito para desanuviar um bocadinho, 

tudo que não tenha a ver com ciência, ao fim de semana evito trabalhar e vou fazer atividades 

ao ar livre como canoagem, bicicleta, correr, coisas assim ...”. Este resultado vai ao encontro 

dos resultados de um estudo anterior (Barros, 2017) no qual também se verificou que as 

atividades de lazer eram uma das principais estratégias de coping focadas nas emoções 

mencionados pelos participantes. 

Porém, encontramos novas estratégias de coping focadas nas emoções em situação de 

inemprego não documentados anteriormente como nomeadamente, a conformação com o 

problema, criação de uma rúbrica, evitar falar do assunto e a luta por mais direitos, que, embora 

tenham sido mencionadas por um ou dois participantes, se constituem assim como os 

contributos essenciais a realçar destes resultados. 

No que diz respeito às estratégias de coping focadas no suporte social, estas foram as 

menos referenciadas pelos participantes (11%). De facto, foi possível evidenciar que os 

doutorados procuram suporte social em diferentes pessoas, como por exemplo colegas de 

trabalho e amigos, tal como verbaliza o P1: “E isso também implica que muitas vezes falava 

dentro círculo académico, ia conversando com os meus colegas, e falávamos sobre as nossas 

perspetivas, aquilo que eram as nossas estratégias e também a visibilidade dos nossos 
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problemas!” e o P6: “Não, porque nós acabamos por ter se calhar muito ligados à nossa 

profissão, aí até tenho sorte porque tenho pessoas que compreendem, quer dizer 

compreendemo-nos uns aos outros e vamos conversando, várias amigas da minha idade que 

começaram o mestrado comigo e estão na mesma situação ...”. Os colegas de trabalho são 

assim indicados como uma fonte de suporte social importante, uma vez que vivenciam a mesma 

situação e, desse modo, podem partilhar dúvidas, conselhos e pensamentos. Por outro lado, o 

apoio da família também é utilizado pelos doutorados em situação de inemprego, tal como 

refere o P3: “Isso é um dos fatores, o outro fator é que a família ainda nos vai aguentando e 

apoiando ... de outra forma acho que a gente desistia! E pronto, acho que é isso!”. Estes dados 

corroboram os encontrados num estudo realizado por Barros (2017), em que as estratégias de 

coping focadas no suporte social também eram as menos utilizadas na situação de inemprego. 

 

4.2.4. Consequências do stress ocupacional no inemprego 

 

Com base na terceira questão de investigação – “Quais as consequências do stress 

ocupacional vivenciado?” – procurou-se identificar as consequências do stress ocupacional em 

doutorados em situação de inemprego. 

Foram encontradas seis consequências, todas negativas: adiamento de projetos futuros, 

desgaste físico e mental, desistir da atividade de investigação, desmotivação e qualidade da 

relação com a família, os amigos e os colegas de trabalho (cf. Quadro 8). 

 

Quadro 8.  

Consequências do stress ocupacional no inemprego 

  Fontes Referências 

Adiamento de 

projetos futuros 

Casamento e constituição de família 6 14 
22 

(31%) Comprar casa 5 7 

Viajar 1 1 

Desgaste físico e mental 5 14 (20%) 

Desistir da atividade de investigação 5 15 (22%) 

Desmotivação 2 3 (4%) 

Qualidade da relação com a família, os amigos e os colegas de 

trabalho 

6 14 (20%) 

Outras 2 2 (3%) 

 

 De todas as consequências identificadas, a mais mencionada pelos participantes foi o 

adiamento de projetos futuros (31%), onde foram encontrados três tipos de consequências: 
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casamento e constituição de família, comprar casa e viajar. Segundo vários autores (Bauman, 

2003; Castel, 1995; Sennett, 2006), o aparecimento do trabalho precário levou a uma 

instabilidade económica e consequentemente à incapacidade de prever o futuro e, por isso, de 

planear projetos, tal como refere o P4: “Com alguma ansiedade, no sentido em que é difícil 

planear a minha vida, nomeadamente uma vida a dois, já namoro há dez anos e ele também é 

da mesma área do que eu e é muito difícil planear!” e o P3 “Eu consegui uma declaração do 

gabinete de bolseira a dizer que tinha a bolsa com aquele tempo, mesmo assim como dizia 

bolsa e não era um contrato de trabalho, e como nós não fazemos IRS, portanto não nos fazem 

descontos, a maior parte dos senhorios desconfia e acha que não tem dinheiro e, por causa 

disso, não aceita!”. De facto, a precariedade abrange as várias áreas da vida social do indivíduo, 

não se restringindo ao contexto laboral (Alves, Cantante, Baptista & Carmo, 2011), sendo que 

esta vivência da incerteza afeta as famílias e as decisões que estas tomam em relação a ter filhos 

e casar (Kalleberg, 2009). Estes resultados corroboram os de estudos anteriores (Barros, 2017; 

Araújo, Jordão & Castro, 2015) que indicam que adiar o casamento, maternidade, paternidade, 

comprar casa ou carro, viajar e abrir o seu próprio negócio são consequências do inemprego. 

 Desistir da atividade de investigação foi a segunda consequência mais mencionada pelos 

participantes (22%), e refere-se à vontade que os doutorados têm em desistir da atividade de 

investigação ou quando efetivamente desistem, tal como verbaliza P1: “De resto, a minha 

expectativa em relação a voltar a ter uma carreira com nível académico é basicamente nula, 

nem sequer estou muito focado a procurar qualquer tipo de solução visto que eu não estou 

interessado em nada relacionado com bolsas, porque acho que de facto é algo demasiado 

precário, e por isso desisti totalmente deste ramo!”. Este resultado vai ao encontro do de um 

estudo realizado por Araújo, Jordão e Castro (2015) que refere que indivíduos em situação de 

inemprego pensam em mudar de carreira. 

 A qualidade da relação com a família, os amigos e os colegas de trabalho foi mencionada 

por mais de metade dos participantes como uma das consequências do stress ocupacional no 

inemprego. Esta consiste no facto que os doutorados sentem que as suas relações interpessoais 

são afetadas pela vivência do inemprego, algo que é referido pelo P8: “Às vezes por exemplo, 

quando chego a casa, se eu começar a pensar muito no trabalho que eu tenho e naquilo que eu 

tenho, chego a casa e não tenho muita paciência para o meu filho e isso ...”. O resultado 

encontrado corrobora o de estudos anteriores (Barros, 2017; Araújo, Jordão & Castro, 2015) 

que apontam que as relações sociais e familiares são afetadas na vivência do inemprego. 

 O desgaste físico e mental e a desmotivação também foram consequências apontadas 

pelos participantes. A primeira refere-se ao conjunto de sintomas físicos, tal como refere o 
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P7:“Eu passava semanas sem sair de casa, eu estava mesmo muito muito mal, depois comecei 

a ter problemas físicos, dores no corpo, portanto devido à inatividade que tinha, agora já tenho 

atrite, ah, não está diagnosticado os problemas físicos tipo ósseo-musculares!”, e ao conjunto 

de sintomas psicológicos tal como indica o P4 “Recentemente fui para o psiquiatra e fazer 

psicoterapia e tomar comprimidos porque já estava a ficar demasiado ansiosa e muito 

stressada!” . Já a desmotivação, consiste no desgosto e angústia que os participantes sentem 

em relação à sua situação profissional, tal como refere o P1: “Há momentos de pensar o que é 

que eu quero da minha vida pura e simplesmente, o que é que eu fiz, porque é que eu tive este 

trabalho todo, este esforço todo.”. De facto, estes resultados vão ao encontro dos do estudo de 

Barros (2017) que verificou que o desgaste físico e mental e a desmotivação são consequências 

do stress ocupacional na vivência do inemprego. 
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V. Conclusões e Reflexões Finais 

 

5.1. Conclusões acerca dos resultados obtidos 

 

O presente estudo teve como objetivo primordial explorar e descrever a vivência de 

stress ocupacional em doutorados que se encontrem em situação de inemprego, tendo em 

consideração o Modelo Holístico do Stress Ocupacional (Nelson & Simmons, 2003; 2011; 

Simmons & Nelson, 2007) e a literatura existente acerca da vivência do inemprego.  

Os resultados da investigação, relativamente à vivência do inemprego, permitiram 

concluir que a maioria dos doutorados qualificam o inemprego como uma situação de distress. 

Como seria de esperar, a prevalência da vivência do distress confirmam o resultado previamente 

encontrado por Barros (2017) num estudo acerca da vivência do stress ocupacional em 

graduados em situação de inemprego, que também identificou uma predominância na vivência 

do distress. No entanto, os resultados do estudo também permitiram perceber que há 

participantes que vivenciam simultaneamente o distress e o eustress. 

No que diz respeito às fontes de stress ocupacional, podemos depreender que os 

doutorados na vivência do inemprego percecionam predominantemente distress. Como seria de 

esperar, a prevalência das fontes de distress vão ao encontro de resultados encontrados em 

outros estudos, que também revelam que na vivência do inemprego está associada a mais fontes 

negativas de stress (Barros, 2017). Das fontes de distress mais mencionadas pelos participantes 

salientam-se a instabilidade económica e a incerteza perante o futuro profissional. Já em relação 

às fontes de eustress, foram salientadas sobretudo a maior liberdade e interdependência e 

trabalhar na área de formação. Muitas das fontes de stress ocupacional identificadas pelos 

participantes são consideradas no Modelo Holístico do Stress Ocupacional, nomeadamente as 

políticas de trabalho, as condições de trabalho e as exigências interpessoais do trabalho. 

Constatou-se ainda que, ao contrário do preconizado pelo Modelo Holístico do Stress (Nelson 

& Simmons, 2003; 2011), não houve nenhum stressor que desencadeasse simultaneamente uma 

resposta positiva e negativa nos participantes. 

Relativamente às estratégias utilizadas pelos doutorados para combater a situação do 

inemprego, constatou-se que estes apenas fazem uso de estratégias de coping. Não foram assim 

encontradas verbalizações associadas às estratégias de savoring, que poderiam ser importantes 

para estimular a satisfação no trabalho. Contudo, este resultado pode ser explicado pelo facto 

da entrevistadora não ter explorado esse tema, no entanto, este tipo de estratégia nunca foi 

referido pelos doutorados de forma espontânea. Deste modo, e confirmando estudos anteriores 
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expostos na literatura acerca dos impactos psicossociais do inemprego em licenciados 

portugueses (Araújo & Jordão, 2011), verificou-se que houve uma prevalência de estratégias 

de coping focadas nos problemas, existindo assim uma intenção de alterar o problema, atuando 

no que deu origem ao stress (Lazarus & Folkman, 1984), nomeadamente a procura ativa de 

emprego e a emigração. Constatou-se também que os participantes utilizam estratégias de 

coping focadas nas emoções, como as atividades de lazer e a luta por melhores direitos e, 

estratégias de coping focadas no suporte social, onde os participantes procuram apoio, 

sugestões e orientações junto dos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. 

Por último, relativamente às consequências do stress ocupacional no inemprego, os 

resultados mostraram que a vivência do inemprego tem impacto ao nível pessoal, familiar e 

profissional, evidenciando-se apenas consequências negativas. Estes resultados vão ao encontro 

do estudo de Barros (2017) que enfatiza que a vivência do inemprego está associada apenas a 

consequências negativas. Neste estudo, as consequências mais verbalizadas foram o adiamento 

de projetos futuros e a desistência da atividade de investigação. É de salientar que algumas das 

consequências encontradas como o desgaste da saúde física e mental e a qualidade da relação 

com família, amigos e os colegas de trabalho também são consequências descritas no Modelo 

Holístico do Stress Ocupacional (Nelson & Simmons, 2003; 2011; Simmons & Nelson, 2007). 

O adiamento de projetos futuros foi a consequência mais verbalizada neste estudo, na qual se 

incluem o casamento e constituição de família, comprar casa e viajar, resultado este que já tinha 

sido mencionado em estudos anteriores sobre este tema (Barros, 2017; Araújo, Jordão & Castro, 

2015). 

Através dos resultados deste estudo, é importante refletir sobre páticas e estratégias de 

intervenção no stress ocupacional na situação de inemprego que sejam possíveis de ser 

implementadas. Uma das frases mais mencionadas pelos participantes ao longo do estudo foi 

que tinham medo de viver esta situação até à idade da reforma. Deste modo, pode-se pensar no 

impacto que um estudo desta natureza pode ter na sensibilização para a criação de políticas que 

apoiem os doutorados em novas medidas de empregabilidade. Seria assim importante a criação 

de esforços no sentido de combater a precariedade laboral e o desemprego, implementando leis 

que apoiem as entidades empregadoras a fazer contratos efetivos e, as empresas a contratar 

doutorados. Além de tudo isto, e devido à massificação do ensino superior, seria igualmente 

importante que as próprias instituições de ensino superior mostrassem de uma forma mais 

realista o panorama atual dos doutorados. 
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5.2. Limitações metodológicas 

 

Como mencionado no terceiro capítulo, foram considerados vários cuidados 

metodológicos na realização deste estudo, de modo a assegurar a qualidade do mesmo, no 

entanto, é possível identificar algumas limitações. 

No que respeita ao processo de recolha de dados, uma vez as entrevistas foram o 

principal método utilizado, o papel do entrevistador é fundamental. Deste modo, a entrevista 

semiestruturada requer uma boa capacidade por parte do entrevistador na sua condução, 

aprofundando alguns temas e colocando novas questões sempre que necessário, de forma a 

obter informações pertinentes para o estudo. Todavia, a pouca experiência do entrevistador 

tornou-se uma limitação em certas alturas da entrevista, o que pode ter impedido o 

aprofundamento em alguns assuntos.  

 Uma outra limitação prende-se com o facto de quando se iniciou o contacto com os 

participantes, lhes foi pedido que as entrevistas fossem realizadas presencialmente e na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. No entanto, alguns 

participantes não mostraram disponibilidade para se deslocar a este local, quer por motivos de 

trabalho ou por a sua residência ser demasiado longe. Nestes casos, três entrevistas foram 

realizadas por Skype, o que pode ter induzido a que estes fossem mais diretos e não 

desenvolvessem tanto as suas respostas. 

 

5.3. Sugestões futuras de investigação 

 

A presente investigação e os seus respetivos resultados têm como objetivo ser um ponto 

de partida para futuras investigações, uma vez que apenas existe um estudo além deste que 

relacione os temas do stress ocupacional e do inemprego.  

Seria interessante estudar em futuras investigações algumas relações que podem ter 

influência na vivência do stress ocupacional no inemprego, nomeadamente a área de formação, 

os anos de carreira e o sexo. Uma vez que a amostra do estudo é composta por doutorados de 

diferentes áreas de formação, seria interessante e pertinente realizar uma investigação de forma 

a verificar se existem diferenças entre os grupos e se há áreas mais propensas ao stress 

ocupacional. Além disso, a amostra do estudo contempla doutorados com muitos anos de 

experiência profissional e outros com pouca, e por esta razão seria oportuno fazer um estudo 

no sentido de explorar se a vivência do inemprego evoluem ao longo da carreira. Seria por fim 

igualmente interessante, realizar um estudo de comparação relativamente ao sexo, de modo a 
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verificar se existem diferenças de género relativamente a esta temática, uma vez que a literatura 

revela que as mulheres estão mais propensas a situações de trabalho precário (Young, 2010). 

Uma vez que uma das questões de investigação se relaciona com os conceitos de coping 

e savoring que são temas complexos, seria vantajoso utilizar, por exemplo, questionários 

relacionados com estes temas, conjugando assim a metodologia quantitativa e qualitativa. Além 

de que, dado que a técnica principal de recolha de dados é a entrevista semiestruturada na qual 

se faz uso de um gravador, este pode ser intimidatório para o participante, o que mais uma vez 

revela que um estudo misto seria oportuno. 

O presente estudo assume um caráter transversal, isto é, os dados foram recolhidos e 

analisados num único momento do tema. Considerando que o inemprego se caracteriza pela 

alternância entre momentos de desemprego e de situações laborais precárias, seria revelante 

realizar um estudo longitudinal, de modo a perceber a vivência do stress ocupacional nestes 

dois períodos diferentes. 

Também seria pertinente e importante estudar o stress ocupacional a partir dos 

diferentes perfis de inemprego identificados por Araújo, Jordão e Castro (2016), uma vez que 

os indivíduos utilizam diferentes estratégias para se adaptar à situação. Assim, seria de esperar 

que no perfil I “acolher/abraçar o inemprego” houvesse uma predominância da vivência do 

eustress, e, no perfil IV “combatendo o inemprego” se evidenciasse mais o distress. 

Por fim, durante a realização das entrevistas foi possível verificar que uma das 

consequências da vivência do inemprego era o desgaste psicológico, provocado pela incerteza 

e instabilidade desta situação. Deste modo, pode também ser importante realizar estudos que 

incorporem momentos de intervenção psicológica. 

  



43 

 

VI. Referências Bibliográficas 

 

Abbott, A. (2020). Stress, anxiety, harassment: huge survey reveals pressures of scientists’ 

working lives. Nature, 777, 460-461. http://dx.doi.org/10.1038/d41586-020-00101-9 

Adsera, A. (2011). The interplay of employment uncertainty and education in explaining second 

births in Europe. Demographic Research, 25, 513-544. 

Alarco, B. (2010). Conceptual and empirical similarities and differences between job insecurity 

and employability: A test in Peru (Dissertação de Doutoramento). Katholieke 

Universiteit Leuven. 

Almeida, H., Brito-Costa, S., Alberty, A., Gomes, A., Lima, P., & Castro, F. (2016). Modelos 

de Stress Ocupacional: Sistematização, análise e descrição. International Journal of 

Developmental and Educational Psychology, 2(1), 435-454. 

http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v2.309 

Alves, N., Cantante, F., Batista, I., & Carmo, R. (2011).  Jovens em Transições Precárias: 

Trabalho, Quotidiano e Futuro. Editora Mundos Sociais. 

Antoniazzi, A. S., Dell’Aglio, D. D., & Bandeira, D. R. (1998). O conceito de coping: uma 

revisão teórica. Estudos de Psicologia (Natal), 3(2), 273–294. 

Araújo, P., & Jordão, F. (2011). “Os Inempregáveis”: Estudos de caso sobre os impactos 

psicossociais do não-emprego em licenciados portugueses. Análise Psicológica, 

2(XXIX), 289-314. http://dx.doi.org/10.14417/ap.54 

Araújo, P., Castro, J., & Jordão, F. (2014). “Always a worker, hardly an employee”: The 

‘anemployment’ as an emergent labor category. Revista Trabalho e Educação, 23(3), 

31-53. 

Araújo, P., Jordão, F., & Castro, J. (2015). Impacts of anemployment in higher education 

Graduates: Intermediate results [Impactos do Inemprego em Graduados do Ensino 

Superior: Resultados Preliminares]. In C. Ferreira, J. M. Castro & J. Coimbra 62 

(Eds.), Lugares do Trabalho, Espaços de Aprendizagem: A relevância da Formação 

para o Trabalho [Places of Work, Learning Environments: The relevance of Trainning 

for Work] (pp. 131-142). Porto: IEFP:Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Araújo, P., Jordão, F., & Castro, F. (2015a). Anemployment in Portugal: A descriptive study 

on graduate’s work relations throughout the career. Psicologia, Educação e Cultura, 

XIX (1), 109-129. 

http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2016.n1.v2.309


44 

 

Araújo, P., Jordão, F., & Castro, J. M. (2016). Multiplasticidade: Uma teoria fundamentada 

sobre a adaptação dos graduados ao inemprego. Revista Ciências do Trabalho, 6, 37-

62. 

Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. Edições 70. 

Barroca, A., Meireles, G., & Neto, C. (2015). A empregabilidade dos Doutorados em empresas 

portuguesas. Advancis Business Services. 

Barros, A. P. (2017). O Stress Ocupacional vivenciado por graduados em situação de 

inemprego (Tese de Mestrado). Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 

Universidade do Porto. 

Bauman, Z. (2001). La sociedad individualizada. Cátedra.  

Bauman, Z. (2003). Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Editorial Gedisa. 

Bento, S. P. A. (2009). “Os Inempregáveis”: Estudos de caso sobre os impactos psicossociais 

do não-emprego em licenciados portugueses (Dissertação de Mestrado). Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

Berntson, E., Sverke, M., & Marklund, S. (2006). Predicting perceived employability: human 

capital or labour market opportunities? Economic and Industrial Democracy, 27(2), 

223-244. 

Burke, R. J., & Ng, E. (2006). The changing nature of work and organizations:  Implications 

for human resource management. Human Resource Management Review, 16(2), 86-

94. 

Campos, A. (2008). Araújo, Pedro, A tirania do presente: do trabalho para a vida às incertezas 

do desemprego. Revista Crítica de Ciências Sociais, 82, 149-153. 

Carvalho, J. (2009). Savoring: uma forma de promover o bem-estar? A relação entre as 

crenças, as estratégias de savoring e o bem-estar pessoal nos adolescentes: Um estudo 

exploratório (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa. 

Cassel, C., & Symon, G. (2004). Essential guide to qualitative methods in organizational 

research: A practical guide. Sage. 

Castel, R. (1995). Les Métamorphoses de la question sociale. Gallimard. 

CGTP-IN (2018). Caracterização e Evolução Recente da Precariedade do Emprego em 

Portugal. Acedido em abril, 25, 2020, em http://www.cgtp.pt/ 

Cheng, G., & Chan, D. (2008). Who suffers more from job insecurity? A meta-analytic review. 

Applied Psychology: An International Review, 57(2), 272-303. 

Cingolani, P. (2005). La Précarité. PUF. 

http://www.cgtp.pt/


45 

 

Coleta, A., & Coleta, M. (2008). Fatores de estresse ocupacional e coping entre policiais civis. 

Psico-USF, 13(1), 59-68.  

Cooper, C. L., Dewe, P. J., & O’Driscoll, M. P. (2001). Organizational Stress: A Review and 

Critique of Theory, Research, and Applications. Sage Publications, Inc. 

Cotrim, R., & Duarte, J. (2015). Inquérito aos doutorados 2012: Principais resultados. Acedido 

em abril, 16, 2020 em https://www.dgeec.mec.pt/np4/69/ 

Denzin, N. K. (1984). The research act: A theoretical introduction to sociological methods. 

New Brunswick,Transaction Publishers. 

DGEEC (2017). Inquérito aos Doutorados 2015. Acedido em abril, 14, 2020 em 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/69/ 

DGEEC (2019). Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior- 

junho de 2019. Acedido em abril, 29, 2020, em http://www.dgeec.mec.pt 

Diogo, F. (2012). Precariedade no emprego em Portugal e desigualdades sociais: alguns 

contributos. Observatório das Desigualdades, publicado em 26 de outubro de 2012. 

Acedido em abril, 30, 2020, em 

https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/2722/1/Precariedade%20no%20emprego

%20em%20Portugal%20e%20desigualdades%20sociais.pdf 

Estanque, E. (2005). Classes, precariedade e ressentimentos. Mudanças no mundo laboral e 

novas desigualdades sociais. Revista Crítica de Ciências Sociais, 71, 1-20. 

Esteves, A., & Gomes, A. (2014). Stress, Avaliação Cognitiva e Adaptação ao Trabalho na 

Classe de Enfermagem. Cadernos de Ciência e Saúde, 4(1), 27-35. 

Eurostat (2019). Emprego precário por sexo, idade e atividade da NACE Rev. 2. Acedido em 

março, 24, 2020, em http://www.eurostat.pt 

Flick, U. (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Monitor – Projetos e 

Edições, Lda. 

Foddy, W. (1996). Como perguntar: Teoria e prática da construção de perguntas em 

entrevistas e questionários. Celta. 

Folkman, S. & Lazarus, R. (1980). An Analysis of Coping in a Middle-aged Community 

Sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219-239.  

Folkman, S. & Lazarus, R. (1985). If it Changes it Must Be a Process: Study of Emotion and 

Coping during Three Stages of a College Examination. Journal of Personality and 

Social Psychology, 48(1), 150-170. 

Folkman, S. & Lazarus, R. (1991), Coping and Emotion. In A. Monat & R. S. Lazarus (Orgs.), 

Stress and Coping: An Anthology (pp. 207-227). Columbia University Press. 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/69/
https://www.dgeec.mec.pt/np4/69/
http://www.dgeec.mec.pt/
https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/2722/1/Precariedade%20no%20emprego%20em%20Portugal%20e%20desigualdades%20sociais.pdf
https://repositorio.uac.pt/bitstream/10400.3/2722/1/Precariedade%20no%20emprego%20em%20Portugal%20e%20desigualdades%20sociais.pdf
http://www.eurostat.pt/


46 

 

Folkman, S. & Moskowitz, J. (2004). Coping: Pitfalls and Promise. Annual Review of 

Psychology, 55, 745-774. 

Fonseca, S. (2014). Modelo de stresse e satisfação no trabalho: estudo com professores do 

ensino superior português (Dissertação de Doutoramento). Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

Gazier, B. (2005). Vers un Nouveau Modèle Social. Flammarion. 

Given, L. M. (2008). The SAGE encyclopedia of qualitative research of methods (Vol.  1/2). 

Sage Publications, Inc. 

Gomes, R., Cabanelas, S., Macedo, V., Pinto, C. & Pinheiro, L. (2008). Stress, “Burnout”, 

Saúde Física, Satisfação e Realização em Profissionais de Saúde: Análise das 

Diferenças em Função do Sexo, Estado Civil e Agregado Familiar. In M. G. Pereira, 

C. Simões, & T. McIntyre, (Eds.), Actas do II congresso família, saúde e doença: 

Modelos, investigação e prática em diferentes contextos de saúde (2º ed.) (pp. 178-

192). Universidade do Minho. 

Gonçalves, F. R., Carreira, T., Valadas, S., & Sequeira, B. (2006). Percursos de 

empregabilidade dos licenciados: Perspetivas europeias e nacionais. Análise 

Psicológica, 24, 99-114. 

Gonçalves, I., Duarte, J., Saleiro, H., Lopes, R., & Rolão, F. (2006). A situação académica e 

profissional dos recém-doutorados em Portugal: Resultados do Inquérito aos 

Doutorados 2004. Acedido em abril, 15, 2020 em https://www.dgeec.mec.pt/np4/69/ 

Handy, C. (2006). O Meu Eu e outros temas importantes. Actual Editora. 

Holahan, C. J. & Moos, R. H. (1987). The Personal and Contextual Determinants of Coping 

Strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 946-955. 

Kalleberg, A. (2000). “Nonstandard employment relations: part-time, temporary and contract 

work”. Annual Review of Sociology, 26, 341-365. 

Kalleberg, A. L. (2009). O crescimento do trabalho precário: um desfio global. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, 24(69), 21-31. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

69092009000100002 

King, U. (2004). Using interviews in qualitative research. In Cassel, C., & Symon, G. (Eds.). 

Essential guide to qualitative methods in organizational research (pp. 11- 22). SAGE 

Publications, Inc. 

Kovács, I. (2002). As metamorfoses do emprego: ilusões e problemas da sociedade da 

informação. Celta. 

Kovács, I. (2004). Emprego flexível em Portugal. Sociologias, 12, 32-67. 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/69/
https://doi.org/10.1590/S0102-69092009000100002
https://doi.org/10.1590/S0102-69092009000100002


47 

 

Kovács. I. (2008). Flexibilidade e precariedade do emprego. Acedido em março, 18, 2020, em 

www.janusonline.pt 

LaRocco, J. M., House, J. S., & French Jr, J. R. P. (1980). Social Support, Occupational Stress, 

and Health. Journal of Health & Social Behavior, 21(3), 202-218. 

Lazarus, R. (1991). Emotion and Adaptation. Oxford University Press. 

Lazarus, R. (1999). Stress and Emotion: A New Synthesis. Springer. 

Lazarus, R., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. Springer Publishing 

Company. 

Le Blanc, G. (2007). Vies Ordinaires, Vies Précaires. Seuil. 

Leite, D. A. (2013). Criação de um observatório da precariedade laboral no concelho de 

Coimbra (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

Universidade de Coimbra. 

Locke, E. (2005). Coping with stress through reason. In A-S. Antoniou & C. Cooper (Eds.), 

Research Companion to Organizational Health Psychology (pp. 188- 197). Edward 

Elgar Publishing Limited. 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. SAGE Publications, Inc. 

Morais, T. (2011). A Articulação entre Valores Individuais e Organizacionais e a Sua Relação 

com a Perceção de Stress Ocupacional (Dissertação de Mestrado). Universidade do 

Porto. 

Marques, A. P. (2009). “Novas” legitimidades de segmentação do mercado de trabalho de 

jovens diplomados. Revista Portuguesa de Educação, 22(2), 85-115. 

Nelson, D. L., & Simmons, B. L. (2003). Health psychology and work stress: A more positive 

approach. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health 

psychology (pp.97–119). American Psychological Association. 

http://dx.doi.org/10.1037/10474-000 

Nelson, D., & Simmons, B. (2005). Eustress and attitudes at work: a positive approach.  In A-

S. Antoniou & C. Cooper (Eds.), Research Companion to Organizational  Health 

Psychology (pp.102-110). Edward Elgar Publishing Limited. 

Nelson, D. L., & Simmons, B. L. (2011). Savoring eustress while coping with distress: The 

holistic modelo f stress. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (8Eds.), Handbook of 

occupational health psychology (pp. 55-74). American Psychological Association. 

http://dx.doi.org/10.1007/s10926-011-9328-y 

Novais, J. T. (2010). Stress Ocupacional num Serviço de Urgência - Estudo de Caso 

Exploratório (Dissertação de Mestrado). Universidade do Minho. 

http://www.janusonline.pt/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10474-000


48 

 

Oliveira, L., Carvalho, H., & Veloso, L. (2011). Formas atípicas de emprego juvenil na União 

Europeia. Sociologia, Problemas e Práticas, 66, 27-48. 

Paugam, S. (2000). Le Salarié de la Précarité. PUF. 

Polivka, A. E., & Nardone, T. (1989). On the definition of “Contigente work”. Monthly Labor 

Review, 112(12), 9-15. 

Popov, B., & Popov, S. (2013). Adverse working conditions, job insecurity and occupational 

stress: The role of (ir)rational beliefs. Journal Of Rational-Emotive & Cognitive-

Behavior Therapy, 31(1), 27-38. http://dx.doi.org/10.1007/s10942-012-0157-5 

Pordata (2020). Diplomados no ensino superior: total e por nível de formação. Acedido em 

abril, 27, 2020, em http://www.pordata.pt 

Pordata (2020a). Taxa de desemprego: total e por nível de escolaridade completo (%). Acedido 

em maio, 18, 2020, em http://www.pordata.pt 

Pordata (2020b). Diplomados no ensino superior: total e por sexo. Acedido em abril, 27, 2020, 

em http://www.pordata.pt 

Ramos, M. (2001). Desafiar o desafio: prevenção do stresse no trabalho. Editora RH. 

Rosa, M., Albiol, L., & Salvador, A. (2009). Estrés laboral y salud: Indicadores 

cardiovasculares y endocrinos. Anales de Psicología, 25(1), 150-159. 

Sadir, M. A., Bignotto, M. M., & Lipp, M. E. N. (2010). Stress e qualidade de vida: influência 

de algumas variáveis pessoais. Paideia, 20(45). http://dx.doi.org/10.1590/S0103- 

863X2010000100010 

Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). Metodologia de Pesquisa (6ª ed.). 

McGraw-Hill Interamericana do Brasil, Ltda. 

Santos, A. M. & Castro, J. J. (1998). Stress. Análise Psicológica, 4, 675-690. 

Santos, E., da Silva, A., Almeida, J., & Pocinho, R. (2013). Envelhecer precário: notas sobre 

trajetórias precarizantes de envelhecimento. Revista Ibero-Americana de 

Gerontologia, 1, 118-133. 

Santos, J. M. O. (2010). Stress Profissional. Consumo de bebidas alcoólicas. Estudos numa 

amostra de enfermeiros (Tese de Doutoramento). Universidade Fernando Pessoa. 

Sennett, R. (2006). La Culture du nouveau capitalisme. Albin Michel. 

Simmons, B. & Nelson, D. (2007). Eustress at work: Extending the Holistic Stress Model. In 

D. Nelson & C. Cooper (Eds.), Positive Organizational Behavior (pp.  40-53). Sage 

Publications. 

http://www.pordata.pt/
http://www.pordata.pt/
http://www.pordata.pt/


49 

 

Soeiro, J. B. M. (2015). A formação do precariado. Transformações no trabalho e mobilizações 

de precários em Portugal (Dissertação de Doutoramento). Faculdade de Economia da 

Universidade de Coimbra. 

Sonnentag, S., & Frese, M. (2003). Stress in organizations. In W. C. Borman, D. R. Ilgen, & R. 

Klimoski (Eds.). Comprehensive handbook of psychology (V.12): Industrial and 

Organizational Psychology. John Wiley & Sons, Inc. 

Sousa, N. L. (2012). Emprego e Trajetórias Profissionais: o caso dos diplomados do Instituto 

Superior Politécnico de Viseu. Sociologia – Revista da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, XXIII, 149-168. 

Standing, G. (2011). The precariat. The new dangerous class. Bloomsbury Academic. 

Stoer, S. R., & Magalhães, A. M. (2003). Educação, conhecimento e a sociedade em rede. 

Educação e Sociedade, 4(85), 1179-1202. 

Sverke, M., Hellgren, J., & Naswall, K. (2002). No security: A meta-analysis and review of job 

insecurity and its consequences. Journal of Occupational Health Psychology, 7(3), 

242-264. 

Tap, P., Costa. E., & Alves, M. (2005). Escala Toulousiana de Coping (ETC): Estudo de 

Adaptação à População Portuguesa. Psicologia, Saúde e Doenças, 6(1), 47- 56. 

Teixeira, F. C. C. (2010). Stress e Saúde Ocupacional em Profissionais de Risco: Um Estudo 

com Bombeiros Voluntários Do Distrito do Porto (Dissertação de Mestrado). 

Universidade do Minho. 

Towner, L. (2016). Controlando o Estresse na empresa. Clio. 

Treu, T. (1992). Labour flexibility in Europe. International Labour Review, 131, 497-512. 

Vetting, T. S. (2010). Job insecurity, turnover intentions and psychological distress: The 

mediating effect of job satisfaction and trust in management (Tese de Doutoramento). 

Stockholms Universitet. 

Yin, R. K. (2018). Case study research and Applications: Design and methods (6º ed). Sage 

publications, INC. 

Young, M. C. (2010). Gender differences in precarious work settings. Industrial Relations, 

65(1), 74-97. 

Zeidner, M. & Saklofske, D. (1996). Adaptive and Maladaptive Coping. In M. Zeidner & N. S. 

Endler (Orgs.), Handbook of Coping: Theory, Research, Applications (pp. 44-61). 

Wiley. 



50 

 

Zhang, Y., & Wildemuth, B. M. (2009). Qualitative analysis of content. In B. Wildemuth (Ed.), 

Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library 

Science (308-319). Libraries Unlimited. 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 

  



52 

 

Apêndice A- Protocolo Estudo de Caso 

 

Protocolo Estudo de Caso 

 

Objetivo Geral: Explorar e descrever a vivência de stress ocupacional em doutorados que se 

encontrem em situação de inemprego. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Descrever e explorar a forma como os doutorados vivenciam a situação de inemprego 

considerando o stress ocupacional;  

2. Identificar as principais fontes de stress ocupacional em doutorados em situação de 

inemprego;  

3. Identificar as estratégias (de coping e de savoring) utilizadas pelos doutorados; 

4. Identificar as principais consequências do stress ocupacional vivenciado por doutorados 

em situação de inemprego.  

 

Questões de Investigação: 

Tendo em conta os objetivos específicos do estudo, pretende-se responder às seguintes questões 

de investigação: 

QI1. Como é que é vivenciada a situação de inemprego quanto ao stress ocupacional? 

QI2. Quais as fontes de stress ocupacional? 

QI3. Quais as estratégias (de coping e de savoring) utilizadas? 

QI4. Quais as consequências do stress ocupacional vivenciado? 

 

Breve Contextualização Teórica 

 

Desde os anos 70 que as mudanças económicas, a reestruturação industrial, as 

transformações tecnológicas e a intensificação da concorrência mundial mudaram radicalmente 

o mercado de trabalho (Alarco, 2010; Berntson, Sverke, & Marklund, 2006). Este contexto tem 

colaborado para o desenvolvimento de um mercado de trabalho mais intenso e menos 
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previsível, que se traduz na preocupação constante dos indivíduos em garantir o seu posto de 

trabalho (Cheng & Chan, 2008). 

Nos últimos anos, devido à crise social e económica vivida, o número de desempregados 

tem aumentado consideravelmente dando origem a novas formas de flexibilidade laboral 

traduzindo-se em precariedade (Estanque, 2005). Em Portugal, a precariedade está cada vez 

mais presente na nossa sociedade e pode ser percebida nos vários vínculos laborais como 

contratos a prazo, trabalho a tempo parcial, recibos verdes, estágios, bolsas, carreiras 

profissionais incertas e outras formas de trabalho que se opõem ao contrato de trabalho 

tradicional (Araújo, Jordão & Castro, 2015; Leite, 2013; Oliveira, Carvalho & Veloso, 2011). 

Os jovens adultos com habilitação superior são os mais afetados pelo desemprego e pelo 

trabalho precário na Europa (Gonçalves, Carreira, Valadas & Sequeira, 2006). Apesar dos 

doutorados beneficiarem de uma posição favorável face ao emprego, estes estão mais sujeitos 

a vínculos contratuais precários que os restantes trabalhadores (Barroca, Meireles & Neto, 

2015).  

Face a este contexto, os doutorados estão continuamente a alternar entre situações 

precárias de trabalho e desemprego o que se denomina de inemprego (Araújo & Jordão, 2011). 

Para estar em situação de inemprego, os indivíduos não podem querer ter um negócio por conta 

própria e desejam em simultâneo, ter um emprego (Araújo, Jordão, & Castro, 2016). 

A vivência do inemprego conjuga assim características de emprego, mas também do 

trabalho precário. Apresenta algumas semelhanças com o emprego uma vez que proporciona 

um salário, desenvolve as competências profissionais e aprendizagem, desenvolve contactos 

profissionais e proporciona prazer profissional (Araújo & Jordão, 2011). Mas, por outro lado, 

também manifesta várias peculiaridades do trabalho precário como diminuição dos 

rendimentos, impostos e outros gastos e a ausência de regalias sociais e uma maior insegurança 

e vulnerabilidade quer a nível pessoal, profissional e financeiro (Araújo & Jordão, 2011). 

O stress ocupacional é um problema que está em constante desenvolvimento devido à 

crescente evolução dos mercados de trabalho (Esteves & Gomes, 2014), sendo um fenómeno 

que afeta um grande número de trabalhadores no mundo industrializado (Rosa, Albiol & 

Salvador, 2009). Vários estudos têm revelado que o stress ocupacional é uma das consequências 

psicológicas do trabalho precário, uma vez que a insegurança do emprego percecionada pode 

causar a sensação de incapacidade de perseverar o trabalho (Popov & Popov, 2013; Vetting, 

2010).  

Embora a definição de stress varie muito de autor para autor (Fonseca, 2014), podemos 

defini-lo, de uma forma geral, como sendo uma reação psicológica e/ou fisiológica que resulta 
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de uma relação desequilibrada entre o meio e os recursos do indivíduo para enfrentar as 

exigências dessa situação (Lazarus & Folkman, 1984; Santos & Castro, 1998).  No presente 

estudo, decidiu-se optar pelo Modelo Holístico do Stress Ocupacional de Nelson e Simmons 

(2003; 2011). 

O modelo de Nelson e Simmons (2003; 2011) apresenta o processo do stress ocupacional 

numa lógica do antes, após e vivência do mesmo. De uma forma geral, o modelo apresentado 

engloba tanto respostas psicológicas positivas como negativas dependendo das situações e 

stressores. Os estímulos físicos ou psicológicos às quais o indivíduo responde são denominados 

de stressores (Nelson & Simmons, 2003; 2011). Os autores do modelo fazem também 

referência às diferenças individuais, que têm um papel importante na forma como o indivíduo 

perceciona e responde aos estímulos anteriormente mencionados. Por fim, o modelo revela que 

os stressores podem originar dois tipos de respostas distintas: o distress cujas consequências 

são moderadas pelo coping, ou eustress, cujas consequências são moderadas pelo savoring 

(Nelson & Simmons, 2003; 2011). 

 

Procedimento Metodológico 

 

Estudo de Caso: Propomos que o estudo seja de natureza qualitativa, não-experimental, 

transversal, exploratório e descritivo, dada a carência de estudos relativamente às variáveis em 

estudo (Sampieri, Collado & Lúcio, 2014). Qualitativa, uma vez que esta permite um maior 

aprofundamento e compreensão sobre o tema, e porque este método facilita um entendimento 

mais complexo e completo sobre a forma como cada indivíduo perceciona as suas experiências 

de vida, bem como o modo como constrói e descreve os significados associados às mesmas 

(Yin, 2018); não-experimental, dado que não se irá realizar uma manipulação de variáveis; 

transversal, uma vez que os dados serão recolhidos e analisados num único momento do tempo; 

exploratório uma vez que o seu objetivo é aprofundar um fenómeno relativamente 

desconhecido; e descritivo, dado que se pretende obter uma descrição o mais aprofundada 

possível sobre o fenómeno (Sampieri, Collado, & Lucio, 2014). Assim, sugerimos um estudo 

de caso simples embutido, onde o sistema de ensino e o contexto laboral português representam 

o contexto e os doutorados em situação de inemprego o caso.  

 

Seleção do Contexto: O contexto do presente estudo é o sistema de ensino e o contexto laboral 

português. Temos assistido a nível mundial, a uma massificação do ensino superior: em 
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Portugal, enquanto que em 1994 existiam 32.622 diplomados, em 2018 existiam 81.846 

(Pordata, 2020). Em relação à população dos doutorados, segundo dados estatísticos, enquanto 

que no ano 1997 tínhamos 232 doutorados em Portugal, em 2018 este número passou para 2.266 

(Pordata, 2020a). A ideia de que um diploma no ensino superior significa emprego já não 

representa a realidade atual (Sousa, 2012), uma vez que o mercado de trabalho não consegue 

absorver o número de estudantes que acabam o ensino superior todos os anos o que se acaba 

por refletir nos trajetos de precariedade dos graduados (Alves, Cantante, Batista & Carmo, 

2011).  

 

Seleção dos Participantes: A seleção dos participantes será por conveniência e apresentará um 

caráter não probabilístico. Considerando os objetivos de investigação e o tipo de estudo 

estabeleceram-se três critérios de seleção: (1) ser doutorado; (2) estar em situação de 

inemprego; e (3) disponibilidade para uma entrevista onde lhe serão colocadas questões 

sobretudo acerca do tema em estudo mas também sobre alguns dados pessoais e profissionais 

(por exemplo: idade, estado civil, situação laboral atual).  

 

Técnica de Recolha de Dados: O presente estudo irá realizar-se através do recurso a várias 

fontes de informação (Yin, 2018): (1) realizar-se-ão entrevistas individuais semiestruturadas 

compostas por questões abertas de modo a possibilitar uma recolha de informação detalhada e 

pertinente para o estudo; e (2) irá também proceder-se a uma análise documental, através de 

notícias e relatórios, para um conhecimento mais aprofundado do contexto e atividade dos 

doutorados e da precariedade laboral em Portugal.  

 

Questões de Ordem Logística: A concretização deste estudo de caso poderá acarretar alguns 

constrangimentos, nomeadamente no que concerne à disponibilidade dos doutorados; o 

agendamento prévio das entrevistas; a conciliação dos horários entre os doutorados e as 

investigadoras; a confidencialidade dos dados de todos os participantes; o direito ao abandono 

do estudo por parte dos participantes a qualquer momento; e a entrega de um consentimento 

informado. 
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Questões a abordar na Entrevista Semiestruturada: 

- Vivência do stress ocupacional em doutorados em situação de inemprego; 

- Fontes de stress ocupacional; 

- Gestão do stress ocupacional: estratégias de coping e savoring; 

- Consequências do stress ocupacional: pessoais, profissionais e na relação com família e 

amigos. 

 

Questões Centrais a Realizar aos Entrevistados: 

Tendo em conta os objetivos, os principais aspetos a considerar na elaboração do guião da 

entrevista semiestruturada são: 

- Breve apresentação (apresentação pessoal e explicação dos objetivos de investigação e dos 

objetivos da entrevista); 

- Dados biográficos (idade, estado civil, universidade que frequentou, agregado familiar); 

- Situação profissional (situação laboral atual); 

- Vivência do stress ocupacional; 

- Quais as fontes de stress ocupacional; 

- Quais as estratégias de coping e savoring que utiliza; 

- Consequências do stress ocupacional. 

 

Técnica de Análise de Dados: Irá proceder-se a uma análise de conteúdo temática, com recurso 

ao Programa Informático NVivo12 (QSR). que faz uso de técnicas como a descrição do 

conteúdo do corpo de análise (Bardin, 2011). Recorrer-se-á ao Nvivo 12 (QRS) para a 

codificação do material recolhido, através da criação de categorias. Posteriormente proceder-

se-á à transcrição integral das entrevistas. Por forma a verificar as qualidades das inferências e 

a consistência das codificações, irá ser realizado uma validação inter-codificadores (Zhang & 

Wildemuth, 2009). 

 

Cronograma de Implementação do Projeto: O cronograma elaborado tem como principal 

objetivo auxiliar a orientação da investigação, permitindo estipular metas temporais para a 

realização de cada etapa do processo. Poderá sofrer alterações no decorrer da execução do 

estudo. 
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Cronograma 

Tarefas Datas previstas para a sua 

realização 

A. Planeamento e Preparação  

1. Revisão da literatura Fevereiro 2019 

2. Formulação dos objetivos de investigação/ questões/ hipóteses Março 2019 

3. Decisão sobre design, método, medidas e amostra Março 2019- Abril 2019 

4. Escrever o 1º esboço da introdução Março 2019 – Maio 2019  

5. Conclusão da proposta de projeto Junho 2019 

B. Implementação do projeto e recolha de dados  

1. Contato informal com os participantes no sentido de perceber a 

disponibilidade para a realização de entrevista 

Setembro 2019 – Novembro 

2019 

2. Procurar aprovação ética e acordar logística do projeto Setembro 2019 

3. Contato formal com os entrevistados e agendamento das 

entrevistas 

Outubro 2019- Novembro 

2019 

4. Iniciar recolha de dados Outubro 2019 – Janeiro 2020 

5. Finalizar recolha de dados Janeiro 2020 – Fevereiro 2020 

C. Análise de Dados  

1. Transcrição das entrevistas Novembro 2019 – Fevereiro 

2020 

2. Validação das entrevistas pelos participantes Janeiro 2020 – Março 2020 

3. Codificação da informação Abril 2020- Maio 2020 

4. Análise e interpretação dos dados Abril 2020- Maio 2020 

5. Escrever o 1ºesboço dos resultados Maio 2020 

6. Rever e reescrever a introdução, enquadramento teórico e 

método 

Maio 2020 

D. Redação do Relatório  

1. Desenvolver de modo mais aprofundado a secção dos resultados Maio 2020 

2. Escrever a discussão e reflexões finais Maio 2020 – Junho 2020 

3. Rever e atualizar a restante dissertação Maio 2020 – Junho 2020 

4. Submeter a dissertação Junho 2020 
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Apêndice B- Notas Biográficas dos Participantes 

 

Participante 1 (P1)  

Tem 33 anos, é solteiro e não tem filhos. Desde muito jovem, sempre teve o objetivo de fazer 

o doutoramento e ter uma carreira dentro da área da investigação. Concluiu o doutoramento em 

Antropologia na Universidade de Coimbra há cinco anos e desde então realizou várias 

candidaturas em Portugal e no estrangeiro. Trabalhou dois anos e meio numa bolsa de pós-

doutoramento que era renovada de seis em seis meses e, em 2018 ficou desempregado. Voltou 

a fazer diversas candidaturas para variados concursos até que decidiu abandonar a área da 

investigação e da ciência. De momento está a trabalhar como guia turístico em regime 

freelancer. 

 

Participante 2 (P2) 

Tem 41 anos, é solteira e não tem filhos. Concluiu o doutoramento em Psicologia na 

Universidade da Madeira há quatro anos. Após terminar o doutoramento, teve uma bolsa de 

pós-doutoramento durante três anos e acabou por ficar desempregada devido às alterações na 

legislação que não permitia realizar mais do que três contratos. Durante os oito meses em que 

esteve desempregada, acabou por realizar trabalho subqualificado para conseguir algum 

rendimento através de sites de trabalho remoto. Atualmente está com um contrato de trabalho 

a termo como investigadora. 

 

Participante 3 (P3) 

Tem 33 anos, é solteira e tem um filho. Terminou o doutoramento em Fisiologia Humana na 

Universidade de Newcastle na Austrália há dois anos. Depois de concluir o doutoramento 

voltou para Portugal e teve um bolsa de pós-doutoramento num projeto Europeu durante um 

ano. Entretanto entrou em licença de maternidade e atualmente está desempregada e a concorrer 

a variados projetos quer em Portugal quer no estrangeiro.  

 

Participante 4 (P4) 

Tem 32 anos, é solteira e não tem filhos. Para ser especialista na área, decidiu tirar o 

doutoramento em Astronomia Astrofísica na Universidade de Lisboa e terminou há um ano. 

Após concluir o doutoramento teve uma bolsa de pós-doutoramento na Alemanha, mas 
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regressou a Portugal por motivos de saúde. Entretanto ficou desempregada e decidiu realizar 

várias candidaturas e atualmente está com um contrato a termo de curta duração. 

 

Participante 5 (P5) 

Tem 42 anos, é divorciada e tem um filho. Concluiu o doutoramento em História e Filosofia da 

Ciência com especialização em Museologia na Universidade de Évora há cinco anos. Após 

concluir o doutoramento esteve desempregada durante alguns meses e depois conseguiu uma 

bolsa de pós-doutoramento de seis anos, estando atualmente no quarto ano. 

 

Participante 6 (P6) 

Tem 42 anos, é solteira e não tem filhos. Concluiu o doutoramento em Química numa 

Universidade em Inglaterra há dez anos. Após concluir o doutoramento teve um bolsa de pós-

doutoramento durante seis anos em Portugal, onde durante esse tempo esteve três meses na 

Holanda. No quinto ano da bolsa, decidiu interromper e ir dar aulas para Timor-Leste durante 

onze meses. Depois desta experiência regressou a Portugal e esteve quatro meses 

desempregada, até que voltou a ganhar uma bolsa de pós-doutoramento de nove meses. 

Entretanto no terceiro mês da bolsa conseguiu um contrato de trabalho como investigadora 

durante dois anos e dois meses. Depois voltou a ficar desempregada durante três meses até que 

conseguiu um contrato de seis meses. Atualmente está desempregada, embora apenas por cerca 

de quinze dias, e irá começar um contrato de 3 meses. 

 

Participante 7 (P7)  

Tem 45 anos, é solteiro e não tem filhos. Concluiu o doutoramento em Química na Universidade 

de Aveiro há catorze anos. Após terminar o doutoramento esteve durante alguns anos em 

Portugal onde alternava entre bolsas e o desemprego. Entretanto decidiu ir para fora e esteve 

um ano em Itália e um ano e meio na Croácia. Quando regressou, esteve um ano e meio 

desempregado, e, de momento, está a trabalhar como explicador de físico-química através de 

recibos verdes. 
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Participante 8 (P8) 

Tem 34 anos, é casada, tem um filho e está grávida. Concluiu o doutoramento em Química 

Orgânica na Universidade de Aveiro há cinco anos. Quando terminou o doutoramento estava 

grávida e ficou desempregada durante alguns meses, até começar a procurar emprego. Foi 

trabalhar como operadora de caixa para um supermercado e, passado algum tempo, conciliou 

com uma bolsa de licenciado. Quando estes dois trabalhos terminaram, teve uma bolsa de 

mestre durante um ano. Atualmente, está num contrato a termo como investigadora júnior há 

um ano. 

 

Participante 9 (P9)  

Tem 39 anos, é casado e tem três filhos. Concluiu o doutoramento em Neurofisiologia na 

Universidade de Leipzig na Alemanha há onze anos. Após concluir o doutoramento esteve 

desempregado durante alguns meses, até que conseguiu uma bolsa de pós-doutoramento de um 

ano. Quando terminou ganhou uma ação Marie Curie europeia durante dois anos e, depois, 

voltou novamente a uma bolsa de pós-doutoramento durante dois anos. Atualmente está no 

quarto ano de contrato de cinco anos como investigador auxiliar, mas desempenha funções de 

investigador principal. 
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Apêndice C- Guião da Entrevista 

 

Guião de Entrevista Semiestruturada 

 

A. Introdução 

 

Bom dia/ Boa tarde. O meu nome é Marisa Sousa e sou aluna do Mestrado Integrado 

em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho na Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade do Porto. No âmbito da realização da minha dissertação de 

mestrado, estou a desenvolver com a supervisão da Professora Doutora Filomena Jordão, um 

estudo onde se pretende explorar a vivência de stress ocupacional (distress e eustress) em 

doutorados que se encontrem em situação de inemprego. 

Para poder participar neste estudo, deve reunir em simultâneo as seguintes condições: 

possuir doutoramento; estar motivado para a obtenção de um emprego; ter alternado nos últimos 

anos entre situações laborais precárias e o desemprego; e não estar motivado para ser criador 

do próprio emprego. 

 

B. Informação Sociodemográfica e Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Explicação do conceito de Inemprego 

 

Antes de iniciar a entrevista gostava de lhe dar uma pequena explicação acerca do 

conceito de inemprego, visto ser um conceito novo. O inemprego pode ser caracterizado como 

Sexo:   Feminino          Masculino 

Idade: ________ 

Curso: ______________________ 

Universidade: __________________________ 

Há quanto tempo é doutorado? _________ 

Estado Civil: ______________ 

Nº de filhos: ________________ 

Situação laboral atual:  ____________ 
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a “vivência contínua, alternada, ao longo da carreira, de momentos de desemprego e de relações 

laborais precárias” (Araújo, Jordão, & Castro, 2015, p.132). Alguns exemplos de situações 

laborais precárias são: trabalho subqualificado; trabalho a tempo parcial involuntário; trabalho 

a termo; trabalho intermitente; trabalho temporário; trabalho independente; o trabalho “falso 

independente” (Kovács, 2004); trabalho não enquadrado; trabalho não remunerado, o trabalho 

familiar e algum voluntariado; e trabalho através de estágios, bolsas e semelhantes (Araújo, 

Castro, & Jordão, 2014).  

 

D. Questões 

 

1. Gostaria que começasse por descrever os motivos que o/a levou a fazer o doutoramento. 

2. Pode-me falar sobre o seu percurso laboral desde que terminou o doutoramento?  

2.1. Pode-me falar acerca das experiências de trabalho que teve?  

2.1.1. Durante quanto tempo esteve desempregado e quando tempo teve uma 

situação laboral precária? 

3. Estando em situação de inemprego, como vivência esta situação? 

 

4. Na vivência de inemprego que fontes de stress lhe provocam: (Que aspetos nessa vivência 

lhe levam a ter esses sentimentos?) 

4.1. Efeitos negativos? (Quais os efeitos negativos vivenciados?) 

4.2. Efeitos positivos? (Quais os efeitos positivos vivenciados?) (Será que nada na 

situação de inemprego é positivo? / Vantagens?) 

 

5. Tendo em conta os efeitos (positivos e/ou negativos) que referiu, que estratégias (pessoais, 

profissionais, psicológicas) utiliza para lidar com eles? (Como é que lida/ alivia essas situações 

que lhe causem stress?  

 

6. A vivência do stress associada à situação de inemprego tem certamente consequências a 

médio-longo prazo na sua vida. Poderia falar-me de algumas dessas consequências? 

6.1. A nível da sua vida pessoal  

6.2. A nível do seu trabalho  

6.3. A nível da sua relação com a família e amigos  
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7. De que forma a vivência desta situação laboral interfere no seu projeto de vida futuro? (Pelo 

que me foi dizendo, a sua vivência atual interfere no seu futuro, certo?  

 

 

E. Finalização da Entrevista 

 

Creio que já tenho toda a informação necessária. Há algum aspeto que queira 

acrescentar? (Pausa) 

 

Podemos dar assim por terminada esta entrevista! Agradeço mais uma vez a sua 

colaboração e o tempo dispensado. O seu contributo foi muito importante para esta 

investigação. Mais uma vez obrigada. Estou disponível para qualquer dúvida ou questão da sua 

parte. Caso esteja interessado posso partilhar consigo as conclusões do estudo. 
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Apêndice D- Consentimento Informado 

 

Consentimento Informado 

 

No âmbito da minha Dissertação de Mestrado, a realizar no 5º ano do Mestrado 

Integrado em Psicologia das Organizações, Social e do Trabalho, na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, com a orientação da Professora Doutora 

Filomena Jordão, estou a desenvolver um estudo onde nos propomos a explorar e descrever a 

vivência de stress ocupacional (distress e eustress) em doutorados que se encontrem em 

situação de inemprego. 

A participação no estudo implica a sua disponibilidade para uma entrevista onde lhe 

serão colocadas questões sobretudo acerca do tema em estudo, mas também sobre alguns dados 

pessoais e profissionais (por exemplo: idade, estado civil, situação laboral atual). Poderá 

participar neste estudo qualquer doutorado que esteja em situação de inemprego. 

Por questões científicas, a sua entrevista deverá ser gravada, no entanto garantimos o 

seu anonimato e a confidencialidade das respostas dadas. A participação é totalmente 

voluntária. É livre de recusar participar ou de suspender a entrevista a qualquer momento, não 

tendo tais decisões quaisquer consequências para si. 

As investigadoras em questão serão responsáveis pelo tratamento, proteção e acesso aos 

dados recolhidos nesta entrevista. As mesmas comprometem-se a respeitar e a salvaguardar a 

sua privacidade e a confidencialidade das suas respostas; assegurar a proteção dos seus dados 

pessoais, respeitando as normas e orientações nacionais e europeias aplicáveis ao seu 

tratamento e armazenamento. As suas respostas serão armazenadas num software de análise de 

dados qualitativos e apenas as investigadoras responsáveis por este estudo terão acesso ao 

mesmo. Tanto a gravação da entrevista como o ficheiro resultante do software serão 

armazenados numa pen drive com acesso codificado. Os dados serão armazenados e 

conservados apenas pelo período necessário para cumprir as finalidades académicas e 

científicas que motivaram a sua recolha e tratamento e depois serão destruídos.  

A recolha e tratamento de dados serve fins académicos, podendo ser apresentados e 

divulgados como tal, mas mantendo sempre o anonimato dos participantes. 

 

 

2 Páginas; 2 Exemplares 
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Para esclarecer qualquer questão acerca deste estudo poderá contactar Marisa Sousa através do 

e-mail up201804114@fpce.up.pt 

 

Assinaturas de quem pede consentimento: 

 

_________________________  ________________________ 

 

Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas sobre este estudo. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 

recusar participar no mesmo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar 

neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em 

que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e 

anonimato que me são dadas pelas investigadoras. 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________ Data: ____ / ____ / ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Páginas; 2 Exemplares 
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Apêndice E- Sistema de Categorias e Definição Operacional 

 

F
re

e 
N

o
d

es
 

Intervenções 

da entrevista-

dora 

Nesta categoria enquadram-se todas as unidades de registo relativas 

a verbalizações da entrevistadora ao longo da entrevista. 

Intervenções 

do 

entrevistado 
C

a
ra

te
ri

za
çã

o
 d

o
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
 

Esta categoria engloba as unidades de registo relativas a 

verbalizações do entrevistado referentes à sua caraterização 

socioprofissional e a assuntos não relevantes para a 

investigação. 

Dados 

biográficos 

Esta categoria contém as unidades de registo 

referentes aos dados biográficos que 

caraterizam o entrevistado, como idade, 

género, estado civil, número de filhos, curso 

de doutoramento, onde realizou o 

doutoramento e há quanto tempo é 

doutorado. 

Percurso 

profissional 

Esta categoria compreende as unidades de 

registo referentes à descrição do percurso 

profissional do participante. Incluem-se 

todas as unidades de registo em que o 

participante descreve momentos/fases do seu 

percurso tanto académico como profissional. 

Tipo de 

contrato de 

trabalho atual 

Esta categoria incorpora as unidades de 

registo referentes ao tipo de contrato de 

trabalho que o participante tem à data da 

entrevista. 

Motivação 

para fazer o 

doutoramento 

Esta categoria abarca as unidades de registo 

referentes à descrição da motivação do 

participante para fazer o doutoramento.  

Outras 

verbalizações 

Esta categoria reúne as unidades de registo 

relativas a verbalizações que não se 

enquadram em nenhuma das categorias 

anteriores e também não são relevantes para 

a investigação. 

 

T
re

e 
N

o
d

es
 

C
a
ra

te
ri

za
çã

o
 d

a
 

v
iv

ên
ci

a
 d

e 
in

em
p
re

g
o

 Nesta categoria enquadram-se todas as unidades de registo relativas à 

caraterização da vivência de inemprego como eustressante e/ou 

distressante. 

Vivência 

de 

distress 

Esta categoria inclui as unidades de registo referentes à 

caraterização da vivência de inemprego como distressante. 

Incluem-se nesta categoria as verbalizações do entrevistado que 

correspondam a perceções negativas acerca da vivência de 

inemprego. 



70 

 

 

  Vivência 

de 

eustress 

Esta categoria integra as unidades de registo referentes à 

caraterização da vivência de inemprego como eustressante. 

Incluem-se nesta categoria as verbalizações do entrevistado 

que correspondam a perceções positivas acerca da vivência de 

inemprego. 

 

T
re

e 
N

o
d

es
 

 
F

o
n

te
s 

d
e 

st
re

ss
 o

cu
p

a
ci

o
n

a
l 

n
o
 i

n
em

p
re

g
o
 

Nesta categoria enquadram-se os fatores de stress ocupacional (eustress e 

distress) percecionados na situação de inemprego. 

F
o
n

te
s 

d
is

tr
es

s 

Esta categoria engloba os fatores de distress identificados pelos 

doutorados em situação de inemprego. 

Ter de aceitar 

trabalhos fora 

da área de 

formação 

Esta categoria contém as unidades de registo que 

evidenciam que ter de aceitar um trabalho fora da 

área de formação é um fator de distress. 

Insegurança do 

trabalho 

Esta categoria compreende as unidades de registo 

que evidenciam que o medo de perder o trabalho 

atual é considerado um fator de distress. 

Instabilidade Esta categoria incorpora as unidades de registo que 

evidenciam a instabilidade como um fator de 

distress. 

Económica Esta categoria abarca as unidades de 

registo que evidenciam a 

instabilidade económica (e.g., 

salários baixos) a que os doutorados 

estão sujeitos como um fator de 

distress. 

Emocional Esta categoria reúne as unidades de 

registo que evidenciam a 

instabilidade emocional a que os 

doutorados estão sujeitos como um 

fator de distress. 

Falta de 

reconhecimento 

profissional 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que a falta de reconhecimento 

profissional das qualificações dos doutorados e o não 

ser valorizado é considerada um fator de distress. 

Impossibilidade 

de evolução na 

carreira 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que a impossibilidade de evolução na 

carreira profissional é um fator de distress. 

Incerteza 

perante o 

futuro 

profissional 

Esta categoria enquadra as unidades de registo que 

evidenciam que a incerteza perante o futuro (e.g., 

não conseguir prever o futuro profissional) é um 

fator de distress. 
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   Candidaturas 

de trabalho 

Esta categoria engloba as unidades de registo dos 

doutorados que evidenciam as candidaturas de 

trabalho como fator de distress. 

 Rejeição Esta categoria contém as unidades de 

registo que evidenciam que o facto de 

os doutorados não serem 

selecionados é um fator de distress. 

Não obter 

resposta 

Esta categoria compreende as 

unidades de registo que evidenciam 

que o facto de os doutorados não 

receberem respostas das candidaturas 

que realizam a ofertas de trabalho é 

um fator de distress. 

Critérios 

ambíguos 

Esta categoria inclui as unidades de 

registo que evidenciam que os 

parâmetros de avaliação nas 

candidaturas de trabalho são um fator 

de distress. 

Número 

reduzido 

de vagas 

Esta categoria incorpora as unidades 

de registo que evidenciam que haver 

um número reduzido de vagas é um 

fator de distress. 

Pressão para 

produzir 

Esta categoria abarca as unidades de registo que 

evidenciam a pressão para produzir (e.g., pressão no 

número de publicações, cumprir prazos de entrega) 

como fator de distress. 

Muitas horas 

de trabalho 

Esta categoria reúne as unidades de registo que 

evidenciam que o facto de os doutorados trabalharem 

muitas horas é um fator de distress. 

Não ter direito 

a benefícios 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que não ter direito a benefícios (e.g., não 

ter direito a subsídio de desemprego, férias, receber 

o 13º e 14º meses) é vivido como um fator de 

distress. 

Condições de 

trabalho 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam as condições de trabalho (e.g., mau 

ambiente de trabalho, má relação com os colegas, 

ambiente físico) como fator de distress. 

Mudar 

constantemente 

de trabalho 

Esta categoria enquadra as unidades de registo que 

evidenciam que mudar constantemente de trabalho é 

um fator de distress. 
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   Falta de apoio 

por parte das 

instituições 

Esta categoria engloba as unidades de registo que 

evidenciam a falta de apoio por parte das instituições 

no combate à precariedade das pessoas que 

trabalhem na ciência (e.g., universidades, Governo) 

como fator de distress. 

Falta de 

recursos para 

combater a 

situação 

Esta categoria contém as unidades de registo que 

evidenciam a falta de recursos para combater a 

situação e para solucionar o problema do inemprego 

(e.g., falta de ferramentas, meios e opções para 

ajudar a combater o desemprego, através de soluções 

que auxiliem na procura de emprego) como um fator 

de distress. 

Outras Esta categoria compreende as unidades de registo 

relativas a verbalizações que não se enquadram em 

nenhuma das categorias anteriores (e.g., gerir 

pessoas, opções limitadas de emprego) vivenciadas 

pelos doutorados como fator de distress. 
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Esta categoria incorpora os fatores de eustress identificados pelos 

graduados em situação de inemprego. 

Contacto com 

novas áreas, 

entidades e 

pessoas 

Esta categoria abarca as unidades de registo que 

evidenciam que o contacto com novas áreas de 

trabalho, entidades e pessoas é vivenciado pelos 

doutorados como um fator de eustress. 

Adaptação a 

diferentes 

realidades 

laborais  

Esta categoria reúne as unidades de registo que 

evidenciam que a adaptação a diferentes realidades 

laborais (e.g., diferentes tipos de trabalho, locais, 

desafios profissionais) é um fator de eustress. 

Trabalhar na 

área de 

formação 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que ter trabalho na área de formação, 

apesar de ser precário, é considerado positivo e visto 

como um fator de eustress. 

Ter 

rendimentos 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que o facto de ter rendimentos é 

vivenciado pelos doutorados como um fator de 

eustress. 

Maior 

liberdade e 

independência 

Esta categoria enquadra as unidades de registo que 

evidenciam que o facto de ter maior liberdade e 

independência (e.g., flexibilidade de horário, gestão 

de tempo) é um fator de eustress. 

Divulgação do 

próprio 

trabalho 

Esta categoria engloba as unidades de registo que 

evidenciam que a oportunidade para divulgação do 

próprio trabalho (e.g., comunicações, partilhar 

artigo, dar aulas) é vivenciado pelos doutorados 

como um fator de eustress. 
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Esta categoria integra as diferentes estratégias de coping utilizadas pelos 

doutorados para diminuir o stress ocupacional derivado da vivência do 

inemprego. 

Focadas 

nas 

emoções 

Esta categoria contém as estratégias de coping focadas nas 

emoções. Estas permitem a regulação do estado emocional, que 

é associado ao stress, através de pensamentos ou esforços que 

permitam aos sujeitos pensar e agir de forma a minimizar o stress 

ocupacional derivado da situação de inemprego. 

Atividades 

de lazer 

Esta categoria compreende as unidades de 

registo que evidenciam que o envolvimento em 

atividades de lazer (ocupação dos tempos livres, 

praticar exercício) é uma estratégia de coping 

utilizada para diminuir o stress ocupacional 

derivado da vivência do inemprego. 

Relativizar o 

problema 

Esta categoria incorpora as unidades de registo 

que evidenciam que o recurso a pensamentos 

que permitam aos graduados relativizar ou 

reavaliar positivamente as consequências do 

stress ocupacional no inemprego são uma 

estratégia utilizada para diminuir o stress 

ocupacional derivado da vivência do inemprego. 

Evitar falar 

do assunto 

Esta categoria abarca as unidades de registo que 

evidenciam que evitar falar do problema é uma 

estratégia utilizada para diminuir o stress 

ocupacional derivado da vivência do inemprego. 

Luta por 

mais direitos 

Esta categoria reúne as unidades de registo que 

evidenciam que a luta por mais direitos (e.g., 

marchas, manifestações, protestos) é uma 

estratégia de coping utilizada para diminuir o 

stress ocupacional derivado da vivência do 

inemprego. 

 Criação de 

uma rúbrica 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que a criação de uma rúbrica online 

(e.g., num blog ou Facebook), que permite expor 

as suas opiniões sobre o tema e expressar os seus 

sentimentos é uma estratégia de coping usada 

para diminuir o stress ocupacional derivado da 

vivência do inemprego. 

Conformaçã

o com a 

situação 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que a aceitação é uma estratégia de 

coping usada para diminuir o stress ocupacional 

derivado da vivência do inemprego. 
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  Focadas 

nos 

problemas 

Esta categoria enquadra as estratégias de coping focadas nos 

problemas. Este tipo de coping envolve comportamentos que 

promovem mudanças diretas na situação desencadeadora de 

stress, sendo estratégias dirigidas para a solução do problema. 

Investir em 

formação 

Esta categoria engloba as unidades de registo 

que evidenciam o investimento em formação 

(e.g., realização de cursos, formações) é uma 

estratégia de coping usada para diminuir o stress 

ocupacional derivado da vivência do inemprego. 

Procura 

ativa de 

emprego 

Esta categoria contém as unidades de registo que 

evidenciam que a procura ativa de emprego e a 

inscrição em programas de emprego (e.g., 

PREVPAP) é uma estratégia de coping usada 

para diminuir o stress ocupacional derivado da 

vivência do inemprego. 

Emigração Esta categoria compreende as unidades de 

registo em que os doutorados ponderam a 

emigração e emigram, como uma estratégia para 

diminuir o stress ocupacional derivado da 

vivência do inemprego.  

Procurar 

outras áreas 

de interesse 

Esta categoria incorpora as unidades de registo 

que evidenciam que a procura de outras áreas de 

interesse é uma estratégia de coping usada para 

diminuir o stress ocupacional derivado da 

vivência do inemprego. 

Foco em 

outras áreas/ 

projetos 

Esta categoria abarca as unidades de registo que 

evidenciam que o foco em outras áreas/ projetos 

é uma estratégia de coping usada para diminuir 

o stress ocupacional derivado da vivência do 

inemprego. 

Dar o 

melhor de si 

Esta categoria reúne as unidades de registo que 

evidenciam que esforçar-se para ter um bom 

desempenho, é uma estratégia de coping usada 

para diminuir o stress ocupacional derivado da 

vivência do inemprego. 

Focar-se no 

dia-a-dia 

Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que o pensar um dia de cada vez é 

uma estratégia de coping usada para diminuir o 

stress ocupacional derivado da vivência do 

inemprego. 

 Minimizar 

os gastos 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam que minimizar os gastos (e.g., evitar 

compra de bens, mudança de hábitos, deixar de 

fazer coisas que gosta) é uma estratégia de 
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coping usada para diminuir o stress ocupacional 

derivado da vivência do inemprego. 

  Focadas 

no suporte 

social 

Esta categoria corresponde às estratégias de coping focadas no 

suporte social dado por familiares, amigos ou companheiro. 

Estas consistem na procura de cooperação, conselhos, 

necessidade de escuta, de conforto e de reconhecimento no 

trabalho, de forma a minimizar o stress ocupacional derivado da 

situação de inemprego. 

 

 

T
re

e 
n

o
d

es
 

C
o
n

se
q

u
ên

ci
a
s 

d
o
 s

tr
es

s 
o
cu

p
a
ci

o
n

a
l 

n
o
 i

n
em

p
re

g
o

 

Nesta categoria enquadram-se as unidades de registo relativas às 

consequências do stress ocupacional vivenciado pelos doutorados em 

situação de inemprego. 

Adiamento 

de projetos 

futuros 

Esta categoria engloba as unidades de registo que 

evidenciam que o adiamento de projetos futuros, é uma 

consequência do stress ocupacional no inemprego.  

Comprar 

casa 

Esta categoria contém as unidades de registo 

que evidenciam que a dificuldade em 

comprar casa é uma consequência do stress 

ocupacional no inemprego. 

Casamento 

e 

constituição 

de família 

Esta categoria compreende as unidades de 

registo que evidenciam que o adiamento do 

casamento e/ou da constituição de família, é 

uma consequência do stress ocupacional no 

inemprego. 

Viajar Esta categoria incorpora as unidades de 

registo que evidenciam que o facto de os 

doutorados adiarem algumas viagens que 

gostariam de realizar, é uma consequência 

do stress ocupacional no inemprego. 

Qualidade da 

relação com a 

família, os 

amigos e os 

colegas de 

trabalho 

Esta categoria abarca as unidades de registo que evidenciam 

complicações ou problemas nas relações interpessoais 

(nomeadamente com a família, amigos e colegas de 

trabalho), sendo considerados uma consequência do stress 

ocupacional vivenciado na situação de inemprego. 

Desgaste 

físico e 

mental 

Esta categoria reúne as unidades de registo em que o 

participante enumera um conjunto de sintomas físicos e 

mentais, como consequência do stress ocupacional 

vivenciado na situação de inemprego. 
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  Desmotivação Esta categoria inclui as unidades de registo que 

evidenciam que a desmotivação com a sua situação 

profissional é percecionada como uma consequência do 

stress ocupacional vivenciado na situação de inemprego. 

Desistir da 

atividade de 

investigação 

Esta categoria integra as unidades de registo que 

evidenciam o pensamento em desistir ou a efetiva 

desistência do ramo da investigação como uma 

consequência do stress ocupacional vivenciado na 

situação de inemprego. 

Outras Esta categoria compreende as unidades de registo 

relativas a verbalizações que não se enquadram em 

nenhuma das categorias anteriores vivenciadas pelos 

doutorados como uma consequência do stress 

ocupacional vivenciado na situação de inemprego. 

 


