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Resumo 
 

Face aos números de desemprego em Portugal e a uma aparente escassez de talento 

que parece ser um obstáculo à contratação de novos trabalhadores, o presente estudo tem 

como objetivo perceber a importância que a formação adquire junto de desempregados 

enquanto estratégia de combate ao desemprego. Para a compreensão desta questão, pretende-

se caracterizar os percursos profissionais e compreender o impacto do desemprego no 

percurso de vida dos participantes. 

Tendo em conta os objetivos, a recolha de dados foi realizada através de uma 

entrevista semiaberta, a oito participantes.  

Os dados obtidos através das entrevistas foram analisados através da análise de 

conteúdo, com o objetivo de compreender o ponto de vista dos participantes sobre o papel 

da formação enquanto ferramenta de combate ao desemprego, devidamente enquadrado no 

seu percurso profissional.  

Os resultados permitiram perceber que o trabalho parece ser fundamental para a 

realização pessoal, para o bem-estar e para a obtenção de um vencimento. Neste sentido, 

quando expostos a uma situação de desemprego, os participantes referiram esperar da 

formação profissional a aquisição e aperfeiçoamento das suas competências e, a mudança de 

área profissional, esperando, dessa forma, conseguir mais facilmente um emprego e, 

também, garantir a realização pessoal.  

Quando se relaciona a escolaridade com a decisão de frequentar um curso de 

formação profissional, não se observam diferenças entre os participantes do estudo, uma vez 

que um dos motivos que levou a esta decisão é comum a todos os participantes – o interesse 

pela área.  

Concluindo, a realização de ações de formação profissional, parece ser uma 

estratégia de gestão da situação de desemprego, uma vez que estas ações permitem a 

construção de conhecimentos e de saberes-fazer, que se esperam que venham a ser úteis para 

a realização de uma (nova) atividade profissional. 

 

Palavras-chave: trabalho, desemprego, formação 
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Abstract 

 

Given the unemployment figures in Portugal and an apparent talent shortage that 

seems to be an obstacle to hiring new workers, this study aims to understand the importance 

that training acquires from the unemployed as a strategy to combat unemployment. In order 

to understand this issue, it is intended to characterize professional careers and to understand 

the impact of unemployment on the life path of the participants. 

Considering the objectives, the data collection was carried out through a semi-open 

interview, to eight participants. 

The data obtained through the interviews were analyzed through content analysis, 

with the objective of understanding the participants' point of view on the role of training as 

a tool to combat unemployment, duly framed in their professional career path.  

The results made it possible to realize that the work seems to be fundamental for 

personal fulfillment, for well-being and for obtaining a salary. In this sense, when exposed 

to a situation of unemployment, the participants referred to expecting from professional 

training the acquisition and improvement of their skills and, the change of professional area, 

hoping in this way, to get a job more easily and also to ensure personal fulfillment.  

When schooling is related to the decision to attend a professional training course, no 

differences are observed between the participants of the study, since one of the reasons that 

led to this decision is common to all participants - the interest in the area.  

In conclusion, the realization of professional training actions seems to be a strategy 

to manage the unemployment situation, since these actions allow the construction of 

knowledge and know-how, which are expected to be useful for the realization of a (new) 

professional activity. 

 

Keywords: work, unemployment, training 
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Résumé 

 

Compte tenu des chiffres du chômage au Portugal et de la pénurie apparente de 

talents qui semble être un obstacle à l'embauche de nouveaux travailleurs, cette étude vise à 

comprendre l'importance que la formation acquiert auprès des chômeurs comme stratégie de 

lutte contre le chômage. Afin de comprendre cette problématique, il est prévu de caractériser 

les carrières professionnelles et de comprendre l'impact du chômage sur le parcours de vie 

des participants. 

Compte tenu des objectifs, la collecte de données a été effectuée par le biais d'un 

entretien semi-ouvert avec huit participants.  

Les données obtenues lors des entretiens ont été analysées par le biais d'une analyse 

de contenu, dans le but de comprendre le point de vue des participants sur le rôle de la 

formation en tant qu'outil de lutte contre le chômage, dûment encadré dans leur carrière 

professionnelle.  

Les résultats ont permis de constater que le travail semble être fondamental pour 

l'épanouissement personnel, pour le bien-être et pour obtenir un salaire. En ce sens, lorsqu'ils 

ont été exposés à une situation de chômage, les participants ont indiqué qu'ils attendaient de 

la formation professionnelle l'acquisition et l'amélioration de leurs compétences et le 

changement de domaine professionnel, espérant ainsi obtenir plus facilement un emploi et 

s'assurer un épanouissement personnel.  

Lorsque la scolarité est liée à la décision de suivre un cours de formation 

professionnelle, aucune différence n'est observée entre les participants à l'étude, puisque 

l'une des raisons qui a conduit à cette décision est commune à tous les participants - l'intérêt 

pour le domaine.  

En conclusion, la mise en œuvre d'actions de formation professionnelle semble être 

une stratégie de gestion de la situation du chômage, puisque ces actions permettent la 

construction de connaissances et de savoir-faire, qui devraient être utiles pour la mise en 

œuvre d'une (nouvelle) activité professionnelle. 

 

Mots-clés: travail, chômage, formation 
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Introdução 

 

O trabalho assume uma grande importância na vida do ser humano, não só pelo facto 

de ocupar uma grande parte do dia, mas também porque pode permitir o desenvolvimento 

de sentimentos de realização e de bem-estar, para além da obtenção de rendimentos. Ao 

longo dos anos foram vários os estudos que deram conta desta importância. Assim, segundo 

Tolfo e Piccinini (2007), o trabalho carrega um significado e um sentido. Significado como 

o reconhecimento que o próprio trabalhador tem do seu trabalho, para alcançar os objetivos 

propostos, como sendo útil para a sociedade e no sentimento de pertença a um grupo. Por 

sua vez, o sentido consiste no valor que o trabalho tem para o indivíduo, na sua esfera pessoal 

e para a sua satisfação e autorrealização. Um estudo realizado pelo grupo MOW (1987), 

menciona que alguns dos motivos que levam as pessoas a quererem trabalhar são o prestígio, 

o retorno financeiro, o terem algo para fazer, o desenvolvimento de relações interpessoais e 

o sentimento de utilidade perante a sociedade. Já Antunes (2000), afirma que para a vida do 

ser humano ter sentido torna-se necessário que haja realização no domínio profissional.  

O que acontece então, quando não há trabalho? Para Loison (2003), esta situação 

parece resultar num sentimento de fracasso, de deterioração do estilo de vida e do 

afastamento da vida social.  

Contudo, nos dias de hoje, o trabalho para toda a vida parece ser mais difícil de 

concretizar, o que leva à ocorrência de mais transições na carreira de cada um (Silva, 2015). 

Entre estas transições, o desemprego torna-se uma realidade experienciada por muitas 

pessoas. Perante uma situação de desemprego, o Estado providencia alguns apoios, como o 

subsídio de desemprego, mas o grande objetivo é que a pessoa desprovida de trabalho 

reingresse ao mercado de trabalho o mais depressa possível. Ora, para regressar ao mercado 

de trabalho, é preciso ter as competências necessárias para desempenhar uma determinada 

função. Porém, quando há um conflito entre os conhecimentos que são precisos e os 

conhecimentos que o indivíduo tem, torna-se necessário fazer novas aprendizagens 

(Vygotski, 1934/1977 cit in Santos & Lacomblez, 2001/2002). Para servir este objetivo, a 

formação parece ser uma estratégia escolhida por alguns, uma vez que enriquece os 

formandos nos níveis pessoal e profissional e, ao mesmo tempo, espera-se que melhore a 

empregabilidade (Almeida, 2016).  
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Por um lado, a formação pode atuar na melhoria de conhecimentos que já são 

possuídos pelo sujeito, que poderão ter impacto na sua produtividade (Nunes, 2018). Por 

outro lado, a formação resulta na construção de novos saberes (Alaluf, 2007), possibilitando 

a entrada numa nova atividade profissional.  

Admitindo o aumento do número de transições ao longo dos percursos de vida e a 

importância que a formação contínua tem assumido na reconstrução dos saberes 

profissionais, o objetivo geral do presente estudo é tentar perceber qual é o papel da formação 

na reconversão profissional de pessoas em situação de desemprego, tendo em conta as suas 

trajetórias de vida.  

No que diz respeito à estrutura desta dissertação, no primeiro capítulo está 

apresentado o enquadramento teórico, com o foco em quatro temas: o trabalho, o 

desemprego, a formação e a reconversão profissional. O primeiro tema evidencia as 

diferentes dimensões do trabalho, sendo importante para perceber qual é o significado que o 

trabalho poderá ter para os indivíduos. Partindo da ideia da centralidade do trabalho nos 

indivíduos, fica claro que perante uma situação de desemprego, as vivências e as estratégias 

para fazer face a esta situação são distintas e impactam os diferentes sistemas de atividades 

das pessoas. O segundo tema apresenta os dados estatísticos sobre o desemprego em Portugal 

e as estratégias institucionais que existem de combate ao desemprego. O terceiro tema 

aborda o papel da formação profissional, enquanto uma das ferramentas possíveis para a 

obtenção de um novo emprego, promovendo o desenvolvimento individual e profissional. 

Por fim, o quarto tema aborda os diferentes motivos para a reconversão profissional, na 

tentativa de perceber o que poderá levar as pessoas a mudarem de área profissional.  

No segundo capítulo apresenta-se a metodologia utilizada neste estudo, justificando-

se a opção por um estudo qualitativo, tendo em vista aumentar a compreensão sobre o papel 

que a formação profissional tem nos percursos de vida dos sujeitos. 

No terceiro capítulo estão apresentados e discutidos os resultados, enquadrando os 

mesmos com a literatura, relativamente ao significado do trabalho, às vivências do 

desemprego, ao papel da formação e às perspetivas em relação ao futuro. 

Por fim, no quarto capítulo, apresentam-se as principais conclusões deste trabalho 

relativamente à importância da formação, aos percursos profissionais e ao impacto do 

desemprego. Incluem-se também as principais limitações deste estudo e são apresentadas 

sugestões para estudos futuros.   
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 Capítulo I. Enquadramento Teórico  

 

 

1. Introdução  

 

“O conceito trabalho deve ser entendido como toda a atividade humana orientada 

para a produção de bens e serviços úteis ou considerados como tal” (Kovács, Casaca, Ferreira 

& Sousa, 2006, p.6). Contudo, para além desta função, o trabalho tem também uma dimensão 

social, já que se constitui como um espaço onde os trabalhadores estabelecem uma relação 

com os outros, no seio de um coletivo, e com a sociedade. É na organização que o coletivo 

de trabalhadores irá desenvolver o género profissional (Clot, 1999), criando as suas regras, 

os seus gestos e a sua própria linguagem. Fazer parte de um género profissional assume uma 

função psicológica importante para os trabalhadores, uma vez que as regras partilhadas entre 

os pares são em simultâneo um recurso para a ação e fonte de reconhecimento do trabalho 

bem feito (Santos, 2006). Ou seja, o trabalho para além de ser uma troca entre a 

produtividade e o salário, integra a identidade dos trabalhadores (Kovács et al., 2006) e 

participa na construção da sua saúde (Barros Duarte & Lacomblez, 2006).  

Segundo alguns autores (Neves, Nascimento, Felix Jr., Silva & Andrade, 2018), a 

aceção de trabalho respeita as condições socioeconómicas envolventes nessa atividade, bem 

como nos valores socioculturais da experiência que resulta do trabalho. Isto é, “o trabalho 

humano é uma atividade complexa, multifacetada, polissêmica, que não apenas permite, mas 

exige diferentes olhares para sua compreensão” (Neves et al., 2018, p.319). 

Contudo, da mesma forma que existem abordagens que chamam a atenção para as 

consequências positivas associadas à realização do trabalho, como o facto de poder ser uma 

fonte de satisfação e de autorrealização; também existem abordagens que evidenciam as 

consequências negativas, associando o trabalho a um castigo, esforço ou penalidade, sendo 

realizado apenas para garantir a sobrevivência (Blanch, 2003 cit in Neves et al., 2018).  

Assumindo a complexidade, e mesmo contradição, associada à realização da 

atividade de trabalho, a perspetiva da psicodinâmica do trabalho, considera, em simultâneo, 

o trabalho como uma fonte de prazer e de sofrimento (Sznelwar, 2009). Um dos fatores que 

parece gerar prazer é o reconhecimento (Bendassolli, 2012). Este, consiste em julgamentos 

– que podem ser feitos pela hierarquia e/ou pelos pares – sobre a qualidade do serviço 

realizado e não sobre o trabalhador (Bendassolli, 2012), apesar de que estes julgamentos 
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contribuem para a construção da sua identidade (Araújo, 2007). Por outro lado, quando a 

realidade de trabalho não é reconhecida e/ou é negada gera-se o sofrimento (Araújo, 2007), 

embora esta dimensão também possa ser importante já que “no caso do sofrimento, 

poderíamos considerar o sofrimento que resultaria em motivação para que os sujeitos 

desenvolvam novas soluções, novas estratégias, novos acordos de cooperação, isto quando 

o conteúdo e a organização do trabalho permitem suficiente margem para tal” (Sznelwar, 

2009, p.41). 

 

 

2. Os números do desemprego em Portugal  

 

O período anterior à crise sanitária que vivemos caraterizava-se por taxas de 

desemprego baixas, sobretudo quando se comparava com o período entre 2008 e 2013 de 

crise económica (Pordata, 2020). Mas o que se entende por desemprego? O desemprego 

abrange todas as pessoas que, pertencendo à população ativa, se encontram sem trabalho, 

estão disponíveis para o trabalho e estão à procura de emprego, sendo que, em todas as 

circunstâncias está contemplado quer o trabalho assalariado, quer o não assalariado 

(Marçano, 2017; Sylla, 2013).  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2019), a taxa de desemprego contempla, 

então, os indivíduos que estão inscritos nos centros de emprego na qualidade de candidatos, 

tendo uma idade mínima de 16 anos e encontrando-se com disponibilidade imediata. 

Relativamente às estatísticas, a taxa de desemprego, no mês de agosto, situou-se nos 

8,1% (INE, 2020a), sendo que em 2019 a mesma foi de 6,5% (INE, 2020b). 

É útil esta análise que permite quantificar o número de desempregados, compreender 

em termos globais a sua caracterização e evolução ao longo do tempo. Mas essa análise não 

exclui uma outra, mais fina, que permita compreender as vivências associadas a esta 

situação. Com efeito, Schnapper considera que existem várias reações possíveis à situação 

de desemprego, afetando a pessoa desempregada em termos individuais, familiares e sociais 

(Schnapper, 2004 cit in Marçano, 2013). Perante um futuro incerto, os indivíduos vivem, 

desde logo, uma fase de desorganização, onde os seus hábitos se alteram. O modo de 

enfrentar esta situação, pode ser, segundo Schnapper (1994 cit in Marçano, 2013) 
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caracterizado de três modos: o “desemprego total”, o “desemprego invertido” e o 

“desemprego diferenciado”. O primeiro traduz-se no sentimento de humilhação, perda de 

confiança, perda da vida social e um momento de rutura com a fase anterior vivida pelo 

sujeito. No “desemprego invertido” a pessoa ocupa o seu tempo a realizar atividades que lhe 

proporcionam realização individual, por vezes algo do passado. Por último, o “desemprego 

diferenciado” consiste na procura ativa de emprego por parte do sujeito.  

Outras investigações (Roques, 2004), recorrendo ao modelo dos sistemas de 

atividade proposto por Curie (1993, 2000), chamam a atenção para as trocas existentes entre 

os diferentes sistemas de um indivíduo (família, trabalho, lazer). Com efeito, existem trocas 

de constrangimentos (ex. tempo) e de recursos (ex. motivação), que não são independentes 

entre si. Ou seja, da mesma forma que existem desempregados que ocupam o tempo livre a 

realizar atividades de lazer, existem outros desempregados que consideram que, uma vez 

que já não se encontram a trabalhar, deixa de fazer sentido realizarem certas atividades. 

Portanto, estas trocas não são iguais para todos os indivíduos, estando de acordo com os 

valores e os significados que cada um atribui às atividades (Roques, 2004).  

 

 

2.1. Estratégias de combate ao desemprego  

 

Existem, por parte do governo, um conjunto de iniciativas que visam o combate ao 

desemprego, enquadrando-se em duas políticas distintas: as políticas passivas e as políticas 

ativas. As primeiras assentam nas compensações financeiras (atribuídas aos desempregados, 

como por exemplo o subsídio de desemprego), mas também nas penalizações à reforma 

antecipada (Valadas, 2013). Por outro lado, as políticas ativas consistem no apoio à 

população desempregada no retorno ao mercado de trabalho (Madelino & Matos, 2015), 

além de estimularem a criação e a manutenção de postos de trabalho e fortificarem a 

qualificação e empregabilidade (Silva, 2017). Para cumprir este objetivo, estas medidas 

recaem na formação, em subsídios à criação de emprego e no apoio à procura de emprego 

(Madelino & Matos, 2015). Anteriormente à ativação destas medidas, é feita uma 

caracterização da estrutura do desemprego, com o objetivo de definir os grupos-alvo que 

irão ser favorecidos com as medidas. Nomeadamente os jovens, com os estágios 

profissionais, os apoios à contratação e as formações direcionadas à procura de trabalho, 
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sendo que a formação se aplica à população desempregada no geral (Madelino & Matos, 

2015).   

O Acordo de Parceria Portugal 2020 enquadra-se nas políticas ativas, tendo como 

objetivo a promoção do desenvolvimento económico, social e territorial, entre 2014 e 2020, 

sendo apoiado por cinco Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (Portugal 2020, 

2019). Assim, até ao final do ano corrente, Portugal terá recebido 25 milhões de euros, para 

fomentar o crescimento e a criação de emprego (Portugal 2020, 2019). Escrutinando o 

programa deste acordo, o mesmo organiza-se em quatro domínios temáticos, sendo que para 

o presente trabalho é importante abordar dois: a “Inclusão Social e Emprego” e o “Capital 

Humano”. O primeiro prende-se com a população mais vulnerável, tendo como objetivo 

aumentar o acesso ao emprego, promovendo, para esse efeito, o desenvolvimento das 

competências necessárias; a melhoria do acesso aos serviços sociais e de saúde e a promoção 

da inclusão ativa e a igualdade de oportunidades. Por sua vez, o segundo diz respeito à 

melhoria do ensino, tendo como propósito a redução do abandono escolar, o reforço do 

ensino profissional e a sua ponte com o mercado de trabalho e a aposta no ensino superior e 

na formação avançada, acreditando na premissa de que um maior sucesso educativo resultará 

numa maior empregabilidade. Para isso, pretende fortalecer o ensino profissional, bem como 

o seu vínculo com o mercado de trabalho, além de melhorar a qualidade da educação e da 

formação (Portugal 2020, 2020a). 

Para fazer face a este objetivo, várias instituições em diferentes regiões do país 

promovem ações de formação profissional, com o objetivo de proporcionar, à população 

desempregada, a aquisição ou melhoria de competências que se espera que sejam úteis ou 

facilitem a entrada ou o regresso ao mercado de trabalho (Portugal 2020, 2020b). 

É importante destacar que alguns destes cursos (ex. cursos EFA1 e cursos Vida 

Ativa2) são desenvolvidos numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, garantindo 

uma oportunidade de formação e/ou reconhecimento de competências que o adulto foi 

alcançando ao longo da vida (ANQEP, 2019).  Para além disto, os mesmos procuram 

promover a inserção social e económica, sem esquecer a vida social, profissional e pessoal 

 
1 Percurso de formação flexível, com uma duração variável, dirigido a pessoas com idade igual ou superior a 

18 anos, promovendo o desenvolvimento de competências sociais, profissionais e científicas. Com 

possibilidade de conferir uma dupla certificação. Mais há frente irá constar uma caracterização.  
2 Ações de formação com duração variável, que visam potenciar o regresso ao mercado de trabalho para a 

população desempregada, com idade igual ou superior a 18 anos. Com possibilidade de conferir uma dupla 

certificação. Mais há frente irá constar uma caracterização. 
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dos adultos que neles estão envolvidos, uma vez que os profissionais possuem informações 

acerca da biografia dos formandos e agem com eles tendo em conta estas informações 

(Guimarães & Barros, 2015). Os objetivos associados a estes cursos podem ser enquadrados, 

de acordo com Cascais e Terán (2014, p. 1), em formação que “prepara o ser humano para 

o desenvolvimento de suas atividades no percurso de sua vida. Nesse sentido, faz-se 

necessário uma educação, ao longo da vida, a fim de dar suporte aos vários aspetos sejam 

eles, económicos, sociais, científicos e tecnológicos, impostos por um mundo globalizado”. 

Segundo Cunha (2011), a aprendizagem ao longo da vida pode ser encarada como 

um acréscimo aos conhecimentos já adquiridos pelo sujeito, com o objetivo de melhor 

responder aos desafios do trabalho. Neste contexto, a aprendizagem surge sempre associada 

a um défice, visto que o mundo está em constante evolução, sendo necessária a aprendizagem 

para que os indivíduos não fiquem desatualizados. Porém, é fundamental não ignorar os 

saberes que a pessoa já possui, uma vez que é a experiência de cada um que vai estimular a 

aprendizagem: “o sentido do que somos, do que vivemos e do que narramos é que pode 

estimular uma trajetória de aprendizagens que favoreçam a formação contínua num sentido 

humano” (Cunha, 2011, p.560). 

Desta forma, a aprendizagem ao longo da vida não se restringe a nenhum grupo, 

abrangendo qualquer pessoa da sociedade (Alheit & Dausien, 2006). Contudo, num mundo 

em que o mais valorizado é a competitividade, a empregabilidade e a adaptação às diferentes 

formas de trabalho, a aprendizagem ao longo da vida tem sido, por vezes, instrumental para 

justificar a necessidade de evolução da pessoa no mercado de trabalho (Alheit & Dausien, 

2006). Nesta perspetiva, perante os desafios que a sociedade coloca e para os indivíduos 

conseguirem aceder às oportunidades, a responsabilidade individual pela aquisição de novas 

competências, bem como a sua atualização e aperfeiçoamento parecem ser essenciais (Sitoe, 

2006; Ball, 2013). A expectativa é que, este aumento de competências acaba por interferir, 

de forma positiva, no crescimento económico (Sitoe, 2006). Portanto, nesta conjuntura 

económica, investir nas pessoas parece assumir uma elevada importância, pois estar-se-ia a 

criar respostas para as particularidades do mercado de trabalho (Sitoe, 2006). Perante estas 

particularidades, as entidades que formam os cidadãos teriam uma responsabilidade 

acrescida, devido ao seu papel enquanto formadores, tendo que haver também um aumento 

e desenvolvimento de competências por parte destes, uma vez que vão preparar os indivíduos 

para as novas exigências (Covita, 2002). 



8 
 

Tendo em conta a importância que assume a formação, existem diferentes opções 

quanto aos cursos que se encontram à disposição dos candidatos (POCH, 2020), estando 

representadas abaixo as principais características dos mesmos. 

Quadro 1 - Principais características dos cursos 

 

Cursos EFA 
Cursos de 

Aprendizagem 

Formações 

Modelares 

Certificadas 

Cursos Vida Ativa 

Caracterização Percursos 

formativos 

flexíveis adaptados 

às competências 

que os adultos 

possuem 

Conferem 

certificação escolar 

ou profissional ou 

dupla certificação 

Formação 

profissional 

integrando 

componentes 

teóricas, científicas, 

tecnológicas e 

práticas em 

contexto de 

trabalho 

Conferem dupla 

certificação (escolar 

e profissional) 

Resposta 

individualizada 

aos adultos 

que pretendam 

adquirir ou 

aperfeiçoar os 

seus 

conhecimentos 

e competências 

profissionais 

Potenciam o 

regresso ao 

mercado de 

trabalho através de 

formações de curta 

duração 

Objetivos Aumentar as 

habilitações 

escolares e 

profissionais 

Melhoria dos níveis 

de empregabilidade 

e de inclusão social 

e profissional 

Resposta a 

necessidades 

concretas de 

formação 

Aumentar a 

escolaridade 

Potenciar a 

aquisição de 

competências a 

nível profissional 

Destinatários Idade igual ou 

superior a 18 anos 

Sem qualificação 

adequada ao 

mercado de 

trabalho 

Jovens com idade 

inferior a 25 anos 

3º ciclo do ensino 

básico concluído 

Sem a conclusão do 

ensino secundário 

Empregados ou 

desempregados 

Idade igual ou 

superior a 18 

anos 

Jovens com 

idade inferior a 

18 anos que 

estejam 

inseridos no 

mercado de 

trabalho ou em 

centros 

educativos 

Desempregados 

inscritos no IEFP 

Idade igual ou 

superior a 18 anos 

1º ciclo do ensino 

básico concluído 

(IEFP, 2020a; IEFP, 2020b; IEFP, 2020c; & IEFP, 2020d)  
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3. A formação profissional  

 

Como acabámos de referir, a formação pode ser utilizada enquanto forma 

privilegiada de (re)integração na vida profissional. Mas o que se entende, em concreto, por 

formação profissional? De acordo com Alaluf (2007), a formação profissional assume-se 

como um processo de aprendizagem que permite a construção de saberes e de saberes-fazer 

necessários para a realização de uma atividade profissional. Assim sendo, a formação tem 

como objeto a aquisição de competências e como objetivo final a aquisição de um emprego. 

Para além desta vertente económica, espera-se que provoque nas pessoas um sentimento de 

felicidade, de realização e de satisfação, uma vez que contribuí para o desenvolvimento 

pessoal (Jamba, 2018).  

Com efeito, segundo Almeida (2016), espera-se que os sistemas de formação 

profissional respondam “ao desafio de um mercado de trabalho europeu, promovendo a 

empregabilidade, a cidadania ativa, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal” (p.141). 

A questão da formação profissional parece ainda mais pertinente quando as empresas 

começam a atribuir a esta (ou à sua ausência) a impossibilidade de contratar novas pessoas. 

Na verdade, estudos desenvolvidos por consultoras internacionais, chamam à atenção para a 

escassez de talento enquanto uma das temáticas atuais relativas à gestão de pessoas: por um 

lado as empresas tencionam contratar mais pessoas, mas, por outro lado, há uma maior 

dificuldade em encontrar e reter talentos dentro das organizações (ManpowerGroup, 2018). 

Ou seja, apesar dos empregadores quererem contratar, parecem não existir os candidatos 

para ocupar as vagas, por não possuírem ou não terem as competências que as empresas 

estão à procura. Em Portugal, esta situação também foi relatada pelas empresas: em 2018, 

46% das empresas referiram dificuldade em encontrar e reter talentos (ManpowerGroup, 

2018). Em 2019, Portugal sentiu, de uma forma ainda mais elevada, a dificuldade em 

contratar, chegando a uma percentagem de 57% (ManpowerGroup, 2019). Esta dificuldade, 

segundo as empresas que participaram no estudo, está relacionada com a falta de 

competências técnicas, de competências interpessoais e com a falta de experiência 

(ManpowerGroup, 2018).  

Esta constatação por parte de algumas empresas, levou-as a investir na formação dos 

trabalhadores, fornecendo as ferramentas de desenvolvimento necessárias para criarem o seu 

próprio banco de talento. Com efeito, 64% das empresas em 2018 referia estar a investir na 
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formação dos seus trabalhadores; apenas 3% das empresas indicavam não estar a utilizar 

qualquer estratégia (ManpowerGroup, 2018).  

De igual forma, outros estudos evidenciam que, na realidade atual, é fundamental 

que haja uma atualização de forma constante dos conhecimentos por parte dos indivíduos, 

uma vez que há uma “(…) necessidade de mão de obra qualificada e especializada, que exige 

políticas educacionais que aumentem a flexibilidade e ao mesmo tempo o caracter inclusivo 

do sistema educacional” (Nunes, 2018, p.35). Assim, “(…) é possível adaptar o sistema de 

ensino às exigências económicas, criando uma maior proximidade entre a teoria e a prática, 

isto é, com a aposta na formação com aprendizagem que facilitem a integração no mercado 

de trabalho” (Nunes, 2018, p.35). Porém, esta mudança que tanto se fala deve ser 

interpretada e realizada em conformidade com a dignidade e com o bem-estar da pessoa, 

uma vez que também a família, a escola e as outras instituições sofrem alterações. 

A formação deve ser entendida, então, como uma ferramenta que permita o 

desenvolvimento individual e profissional (Lacomblez & Vasconcelos, 2009), definindo-se 

pela oportunidade dos formandos refletirem sobre a sua atividade de trabalho, estimulando 

a capacidade de intervenção sobre as situações de trabalho (Jobert, 2000). 

 

 

4. A reconversão profissional 

 

Retomando o estudo já referido (ManpowerGroup, 2018), nos últimos tempos antes 

da crise sanitária que vivemos, a falta de trabalho mais do que associada à situação 

económica do país, parecia ser justificada pela falta de competências necessárias para 

executar as funções definidas pelas empresas. Para fazer face a esta situação, esperava-se 

das empresas a mobilização de ferramentas para ajudar as pessoas a mudar para outras 

funções; por parte dos indivíduos, esperava-se que tivessem vontade em aprender e 

desenvolver as suas competências. 

Todavia, no momento atual, o desemprego surge, de novo, justificado por um 

contexto económico frágil, tendo o FMI previsto que o desemprego em Portugal mais do que 

duplique já em 2020, resultando numa perda de cerca de 390 mil postos de trabalho (EY-

Parthenon, 2020). 
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Desta forma, agudiza-se a dificuldade em manter as trajetórias de carreira estáveis e 

previsíveis como se verificava em gerações anteriores (Dias, 2012). Nas décadas anteriores 

era comum uma pessoa iniciar e permanecer no mesmo emprego até à idade da reforma 

(Silva, 2015). Hoje, essa possibilidade parece de mais difícil concretização, o que 

naturalmente leva a uma maior quantidade de transições ao longo da vida profissional. Por 

sua vez, estas transições exigem, por parte do trabalhador, uma capacidade de adaptação e 

novas estratégias de planeamento (Savickas & Baker, 2005). Desta forma, a adaptação, por 

parte do indivíduo, às mudanças na carreira parece ser fundamental para que haja harmonia 

entre o trabalhador e a profissão, estando esta (adaptação) dividida em quatro dimensões: a 

preocupação, a curiosidade, o controlo e o crédito (Savickas, 2002). Aprofundando as 

quatro dimensões da adaptação, a preocupação está relacionada com a previsão que a pessoa 

faz do futuro, a curiosidade diz respeito à procura de informações sobre o trabalho e até que 

ponto a pessoa se identifica com o mesmo, o controlo é caracterizado pela responsabilidade 

da própria pessoa em gerir a sua carreira e o crédito simboliza o autoconceito da pessoa, ou 

seja, a forma como a pessoa se vê a si própria, nomeadamente em termos de competência 

para se adaptar aos desafios que vão surgindo (Savickas, 2002). 

Neste contexto, o conceito de “empregabilidade” parece ganhar um especial relevo, 

por se traduzir na oportunidade dos indivíduos obterem novas competências, sendo que estas 

lhes poderiam permitir melhorar a sua atividade profissional (Kovács et al., 2006). Adotando 

esta postura, espera-se que a pessoa durante o seu percurso de vida, vá transitando, de forma 

bem-sucedida, entre diferentes situações, tais como: passar de um contexto de formação para 

o mercado de trabalho, passar por uma mudança de emprego, e mesmo quando se encontrar 

em situação de desemprego, facilmente regresse ao mercado de trabalho, uma vez que foi 

capaz de se manter atualizada e com as competências requeridas (Kovács, 2002). 

Concluindo, espera-se que o trabalhador invista em situações de aprendizagem ao longo da 

vida, que lhe permita responder aos desafios com que se defronta e solucionar os diferentes 

constrangimentos do seu trabalho, diminuindo, assim, a probabilidade da sua exclusão 

(Kovács et al., 2006).  

Neste sentido, a reconversão profissional pode ser ou não uma escolha voluntária, 

mas o que a literatura mostra é que, por um lado, o próprio mercado de trabalho tem vindo 

a fomentar a necessidade de se experienciarem novas situações de trabalho; e quando há 

vontade de experimentar um outro caminho, a pessoa tem uma nova oportunidade de tentar 

aproximar-se de si própria, daquilo que são os seus interesses e desejos (Anderson, Tonato 
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& Tavares, 2019). Por outro lado, face a uma realidade profissional instável, há trabalhadores 

que são forçados a mudar de emprego (Silva, 2015).  

De uma forma ou de outra, as mudanças profissionais que os indivíduos atravessam 

participam na construção da carreira de cada um (Anderson, Tonato & Tavares, 2019).   

Relativamente aos motivos que levam as pessoas a percorrer outros caminhos, estes 

podem ser vários, sendo que entre estes está o da vontade em mudar de área profissional. 

Esta vontade, segundo Quishida (2007), pode estar relacionada com uma crise de carreira, o 

que leva a pessoa a procurar uma nova profissão, de forma a encontrar um equilíbrio entre 

os seus valores e os valores que a profissão envolve. No entanto, este parece não ser o único 

motivo que leva à mudança. As características do emprego podem determinar a necessidade 

de reconversões frequentes. Com efeito, os trabalhadores em situações precárias, 

nomeadamente aqueles que possuem contratos de trabalho a termo certo (Loison, 2003), 

estão, frequentemente sujeitos à não renovação do seu contrato, encontrando-se nessa altura 

na iminência de ter que optar por uma nova área profissional. 

Perante este panorama, que mostra as diferentes visões da reconversão profissional, 

é necessário constatar se as mesmas se comprovam, tentando compreender como é que as 

pessoas lidam com esta realidade. 
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Capítulo II. Metodologia 

 

 

Nesta pesquisa, procura-se compreender a perceção da importância que a formação 

adquire junto dos desempregados enquanto uma estratégia de combate ao desemprego. Para 

responder a este objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

1. Compreender os motivos conducentes a uma mudança profissional; 

2. Compreender os motivos, objetivos e expectativas que levaram à frequência de 

formação profissional; 

3. Compreender quais as expectativas em relação ao futuro. 

A metodologia adotada para o presente estudo foi a metodologia qualitativa, por ser 

a que se enquadra melhor nos objetivos definidos para este trabalho, pois preocupa-se “com 

o significado dos fenómenos e processos sociais, levando em consideração as 

movimentações, crenças, valores, representações sociais e económicas, que permeiam a rede 

de relações sociais” (Silva, 2008, p.29 cit in Oliveira, Strassburg & Piffer, 2017). O estudo 

caracteriza-se por ser exploratório, tendo sido concretizado sob a forma de entrevistas em 

profundidade com participantes voluntários. 

 

 

2.1. Participantes 

  

Tendo em conta os objetivos do estudo, os critérios de inclusão para a definição dos 

participantes foram os seguintes: terem tido, pelo menos, uma situação de emprego; 

encontrarem-se em situação de desemprego; encontrarem-se a frequentar uma ação de 

formação profissional; e, estarem à procura de uma mudança de área profissional.  

Desta forma, procedeu-se à seleção da amostra através do processo de amostragem 

não probabilístico, por conveniência (recorrendo aos conhecimentos da investigadora).  

No total, participaram neste estudo oito pessoas, com idades compreendidas entre os 

32 e os 51 anos, sendo seis participantes do sexo feminino e dois do sexo masculino. O 

quadro abaixo apresenta a idade, as habilitações literárias e a situação atual.  
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É importante esclarecer que os participantes deste estudo pertencem a dois cursos 

diferentes: quatro estão no curso de Alfaiate e quatro estão no curso de Modelação de 

Vestuário. Além disto, três dos participantes já tinham frequentado cursos de formação, em 

áreas diferentes, com o objetivo de melhorarem as suas competências.  

Com o intuito de assegurar a confidencialidade dos participantes, os nomes 

apresentados são fictícios.  

Quadro 2 - Caracterização da amostra 

Participantes Idade Habilitações 

literárias 

Situação atual 

Joana 32 Licenciatura Desempregada, mas 

faz trabalhos 

pontuais 

António 40 Ensino secundário Desempregado 

Pedro 41 Licenciatura Desempregado 

Sara 42 Ensino secundário Desempregada 

Francisca 44 Ensino secundário Desempregada 

Beatriz 47 Licenciatura Desempregada, mas 

faz trabalhos 

pontuais 

Marta 48 Ensino secundário Desempregada 

Filipa 51 Ensino secundário Desempregada 

 

 

2.2. Instrumentos 

 

2.2.1. Entrevista 

A entrevista utilizada na recolha dos dados foi criada exclusivamente para este 

estudo, caracterizando-se como sendo aberta e semiestruturada, devido aos objetivos em 

questão (Batista, Matos & Nascimento, 2017). As questões formuladas inicialmente 

pretendem conhecer os motivos que levaram os participantes a querer mudar de área, o papel 

que a formação adquire nesta mudança e o que é que os participantes pensam que vai ser 

diferente no futuro, tendo em conta as suas trajetórias de vida, em termos escolares e 
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profissionais e a importância do trabalho. No que diz respeito às trajetórias de vida, existem 

questões direcionadas para o desemprego (motivos, reações, soluções encontradas), para a 

diversidade de trabalhos que o participante possa ter tido e também para o percurso escolar, 

nomeadamente se o participante já concluiu outras ações de formação.  

 

2.2.2. Questionário sociodemográfico  

Para permitir uma melhor caracterização dos participantes, foi construído para este 

estudo, um questionário com o objetivo de recolher dados como a idade, a escolaridade e a 

idade no primeiro emprego.    

 

 

2.3. Procedimentos 

 

2.3.1. Recolha de dados  

Num primeiro momento a investigadora pediu autorização ao centro de formação 

para apresentar o estudo aos formandos, tendo sido aceite e posteriormente realizada no 

início de uma sessão formativa. Nesta apresentação, foram mencionados todos os aspetos 

relevantes e informado que as entrevistas teriam que ser gravadas, sendo assegurada a 

confidencialidade. Contudo, como nem todos os formandos apresentavam as mesmas 

características, foram apresentados os critérios de inclusão para participação no estudo. Após 

este momento, ficou uma pessoa responsável (colaboradora do centro formativo) pela 

recolha dos contactos dos sujeitos que aceitassem participar. 

Num segundo momento, a investigadora procedeu ao contacto com os formandos 

que se disponibilizaram a participar no estudo, de forma individual, de maneira a agendar a 

entrevista, dando a oportunidade da mesma ser em formato presencial ou virtual. No dia das 

entrevistas, antes de se proceder às mesmas, os participantes foram, de novo, informados 

sobre os objetivos do estudo e sobre as condições asseguradas para a sua participação e foi 

solicitado o preenchimento do consentimento informado. A recolha dos dados propriamente 

dita teve início com o preenchimento do questionário sociodemográfico. No caso das 

entrevistas que ocorreram virtualmente, os consentimentos foram entregues por uma 
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responsável aos respetivos formandos e os questionários foram preenchidos pela 

investigadora. 

No quadro seguinte estão descritas a data, a duração e o formato das entrevistas: 

Quadro 3 - Data, duração e formato 

Participante Data Duração Formato 

Joana 16 de julho 39 min Virtual (Skype) 

António 21 de julho 26 min Presencial (sala de 

reuniões do centro 

de formação) 

Pedro 20 de julho 40 min Presencial (sala de 

reuniões do centro 

de formação) 

Sara 21 de julho 36 min Presencial (sala de 

reuniões do centro 

de formação) 

Francisca 20 de julho 31 min Presencial (sala de 

reuniões do centro 

de formação) 

Beatriz 17 de julho 34 min Presencial (sala de 

reuniões do centro 

de formação) 

Marta 16 de julho 27 min Virtual (WhatsApp 

– a pedido da 

participante) 

Filipa 16 de julho 35 min Virtual (Skype) 

 

2.3.2. Tratamento de dados 

Após a recolha dos dados, as entrevistas foram transcritas para um documento word, 

sendo posteriormente analisadas. 

A técnica de tratamento de dados escolhida foi a análise de conteúdo, uma vez que 

consiste na compreensão do conteúdo das mensagens (Chizzotti, 2006 cit in Mozzato e 
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Grzybovski, 2011), com o objetivo de descobrir o significado das comunicações (Mozzato 

e Grzybovski, 2011). 

A análise de conteúdo é uma das técnicas mais usadas na investigação qualitativa, 

demonstrando ser uma ferramenta vantajosa quanto à interpretação das perceções e, por este 

motivo, utilizada nas ciências sociais aplicadas (Câmara, 2013). 

Segundo Bardin (1977), a utilização desta técnica pressupõe três fases basilares: a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. A primeira fase consiste na organização do material, tornando-o operacional. 

É nesta fase que se lê o material escolhido para a análise, começando a conhecer o texto, 

sendo chamada de “leitura flutuante”. Procede-se ainda à formulação das hipóteses e à 

elaboração dos indicadores que irão auxiliar a interpretação. A segunda fase compreende a 

escolha das unidades de codificação, onde se organizam as informações por categorias. Na 

terceira fase os resultados são interpretados com o objetivo de se tornarem significativos e 

válidos.  

Após a conclusão destas três fases, a investigadora contactou todos os participantes, 

com o objetivo de proceder à restituição e validação dos dados obtidos.  
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Capítulo III. Apresentação e discussão dos resultados 

 

 

Com o objetivo de responder aos objetivos específicos, foi formulado um sistema de 

categorias, composto por quatro categorias de primeira ordem: Percurso profissional (1); 

Desemprego (2); Experiência no centro de formação (3); e, Perspetivas para o futuro (4), 

conforme descrição no quadro 4. 

Quadro 4 - Sistema de categorias relativas à análise de conteúdo 

Categorias de primeira ordem 

 Percurso 

profissional 

Desemprego 

 

 

Experiência no 

centro de 

formação 

Perspetivas 

para o futuro 

Categorias de 

segunda ordem 

Experiência 

profissional 

Procura de algo 

melhor 

Aquisição e 

aperfeiçoamento 

de competências 

Pré-covid 

Despedimento Vontade em 

mudar de área 

Pós-covid 

Más condições 

de trabalho 

Garantir um 

emprego 

Reações à 

notícia do 

desemprego 

Dificuldades 

Vivência Importância 

 

 

3.1 Resposta aos objetivos específicos 

 

3.1.1. Compreender os motivos conducentes a uma mudança profissional. 

Para responder a este objetivo específico, foi considerada a seguinte categoria de 

segunda ordem da categoria de primeira ordem “percurso profissional” (1): “experiência 

profissional” (1.1). E as seguintes categorias de segunda ordem da categoria de primeira 

ordem “desemprego” (2): “procura de algo melhor” (2.1), “despedimento” (2.2), “más 
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condições de trabalho” (2.3), “reações à notícia do desemprego” (2.4) e “vivência” 

(2.5).  

Quadro 5 - Categoria e resposta dos respetivos participantes 

Categoria Participantes 

Experiência profissional (1.1) Marta, Joana, Filipa, Sara, Francisca, 

António 

Procura de algo melhor (2.1) Marta, Sara, Filipa 

Despedimento (2.2) Francisca, Filipa 

Más condições de trabalho (2.3) Joana, Beatriz 

Reações à notícia do desemprego (2.4) Filipa, Francisca 

Vivência (2.5) Joana, Filipa, António, Marta 

 

Relativamente ao percurso escolar, seis participantes tiveram um percurso que pode 

ser considerado mais linear, tendo quatro participantes completado o ensino secundário e 

dois a licenciatura. Os outros participantes, pelo contrário, tiveram no seu percurso algumas 

transições relevantes. Com efeito, o percurso escolar da participante Sara foi um pouco 

diferente, uma vez que após concluir o segundo ciclo do ensino básico abandonou a escola:  

“depois passei para o 7ºano que era um liceu e aí a escola era muito grande e à época 

era a escola mais perigosa do país, era uma escola que já tinha a GNR à porta, era 

uma escola onde já havia droga, era uma escola junto ao mar, onde havia muito 

tráfico e é aí que eu tenho mesmo um choque com a escola e aí eu começo mesmo a 

ter uma resistência e desisto de estudar no 7ºano, na altura o meu pai não insistiu 

muito” e “também não era obrigatório”.  

Estudos demonstram que o ambiente da escola e a família são, de facto, um fator 

determinante na qualidade das experiências que os estudantes têm, que resulta no 

desempenho escolar (Janosz, Le Blanc & Tremblay, 2000; Canário, Alves & Rolo, 2001). 

Entretanto há uma pausa de aproximadamente três anos, em que a participante 

percebeu que “não era vida andar aqui sem fazer nenhum”, sendo que após este momento 

regressa à escola, tendo completado o terceiro ciclo do ensino básico e posteriormente o 

ensino secundário.  
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O percurso do participante Pedro, apesar de ter sido contínuo, foi um percurso com 

muitas alterações de escola: “tive que mudar de escola várias vezes, eu sou uma pessoa que 

eu sempre gostei de alterar os ambientes, portanto mudei de escola muitas vezes mesmo”. 

Mais tarde, já no ensino superior, aconteceu o mesmo: “também mudei de faculdade 2 

vezes”, e de curso. Contudo, acabou por terminar o curso que tinha iniciado em primeiro 

lugar, tendo-o feito “a muito custo”. 

Quanto à experiência profissional, antes de analisar os diferentes percursos, importa 

perceber a importância que os participantes concedem ao trabalho. Quando questionados 

sobre este assunto, todos mencionaram que a realização é o melhor resultado proveniente do 

trabalho: “acho que é fundamental, a realização profissional, para mim é uma parte da nossa 

vida” [Marta]; “dá-me uma satisfação pessoal muito grande” [Sara]; “eu acho que isso é 

essencial para a felicidade” [Joana]; “ter alguma realização” [Filipa]; “porque passamos 8 

horas por dia no trabalho e acho que é a coisa mais importante a que nós temos que dar 

valor” [Francisca].  

Paralelamente à realização, o trabalho também é importante, pois: “dá-me um 

conforto financeiro que psicologicamente, quer queiramos quer não, isso é muito importante, 

dá-me uma tranquilidade e uma serenidade” [Sara], surgindo o sentido do trabalho associado 

à troca entre a produtividade e a retribuição financeira (Kovács et al., 2006):  

“se a pessoa trabalhar, ser bem remunerada e fazer aquilo que gosta, tendo em conta 

que passamos a maior parte da vida a trabalhar eu acho que é assim uma coisa super 

importante, se as coisas não estão bem no trabalho as coisas também não estão bem 

em casa” [Joana];  

“faz parte do bem estar emocional, tanto fazer alguma coisa que se gosta, estar com 

outras pessoas” [António]; 

“ter ocupação, ter rendimentos também (…) fazer alguma coisa que goste” [Filipa]. 

A perceção dos participantes neste estudo sobre o trabalho retoma o que tem sido 

referido por diversos autores (como por exemplo Kubo & Gouvêa, 2012), onde o trabalho, 

para além de trazer um rendimento, é uma forma de obtenção de realização pessoal, estatuto 

social e de relacionamento interpessoal, sendo que a importância do trabalho também surge 

relacionada há quantidade de horas que se passa no exercício da atividade. 
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Em termos de percursos profissionais, estes são bastante diversificados, tendo alguns 

participantes exercido funções maioritariamente na mesma área e empresa e outros com 

várias mudanças, quer de empresa, quer de funções. Para uma melhor leitura, o quadro 

abaixo apresenta a quantidade de empregos que cada participante teve, a quantidade de áreas 

que já experienciaram, a duração mínima e máxima e os motivos que levaram às mudanças 

de emprego.  

Quadro 6 - Quantidade de empregos, quantidade de áreas, duração mínima e máxima e motivos  

Número de 

empregos 

Número de 

áreas 

Duração mínima | 

Duração máxima 

Motivos 

6 4 - | anos Despediu-se, por não 

se sentir realizado e 

por constrangimento 

de localização (uma 

vez) 

3 2 meses | 8/9 anos Despediu-se, por ter 

encontrado algo 

melhor e por burnout, 

e foi despedido 

3 3 anos | 25 anos Despediu-se, por ter 

encontrado algo 

melhor (duas vezes), e 

a empresa abriu 

insolvência 

3 2 1 ano | anos Despediu-se, por não 

se sentir realizado 

8 7 15 dias | 10 anos Despediu-se por não se 

adpatar (duas vezes), 

por questões de saúde 

(uma vez), e foi 

despedido 

11 5 1 ano | anos Despediu-se, por ter 

encontrado algo 

melhor 

3 3 meses | 9 anos Despediu-se, por não 

se sentir realizado 

4 3 1 ano | 18 anos Despediu-se, por ter 

encontrado algo 

melhor (três vezes) e 

foi despedido 
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Estas mudanças ocorridas, quer em termos de empresa, quer em termos de área, 

aconteceram por dois motivos: desemprego e vontade em mudar. Relativamente ao 

desemprego, este já ocorreu por decisão individual, por parte de oito participantes, como 

também já ocorreu por decisão da empresa, tendo afetado quatro participantes.  

Quando o desemprego aconteceu por decisão individual os motivos estavam 

relacionados com a procura de algo melhor: “Como eu sempre estou à procura de melhor 

(…) quando eu não estou bem, desemprego-me e depois procuro” [Marta]; “eu quando não 

me sentia bem eu arranjava outro trabalho e também tive convites” [Sara]. Nestes casos, 

como o desemprego parte de uma decisão individual, as reações são diferentes, tendo os 

participantes encarado esta falta de trabalho, quando existiu, como “tranquila” [Marta]. 

Contudo, “também foi numa altura diferente, que era há uns anos atrás, era mais nova, era 

super fácil a gente arranjar emprego” [Marta], “na altura era mais fácil” [Filipa]. Ou seja, a 

par dos participantes quererem algo melhor, sentiam a tranquilidade devido à facilidade em 

encontrar trabalho, associando esta facilidade ao facto de serem jovens. 

Há ainda outras situações, em que os participantes ficam desempregados por opção, 

sendo que na primeira situação o participante já estava a antecipar este desfecho e, por isso 

também, se despediu e, na segunda situação, o participante despediu-se por não estar a ser 

remunerado pelo trabalho realizado:  

“o meu cargo nessa empresa foi questionado (…) portanto ele não queria que eu 

estivesse lá, de certa forma eu acabei por me despedir, porque pronto acabei por ficar 

naquela situação que se fala muito hoje que é o burnout e então decidi que já não 

aguentava mais e tinha que me vir embora” [Joana]. Neste caso, é visível que o 

trabalho interfere na saúde dos trabalhadores (Barros Duarte & Lacomblez, 2006). 

“já tinha 2 meses sem me pagarem, o ambiente estava mau (…) na altura o meu 

patrão, eu não fiquei chateada, se eu o visse cumprimentava-o normalmente, ele 

queria muito que eu ficasse mas eu, já não dava mesmo, com muita pena minha mas 

praticamente a empresa começou comigo, é como se fosse o meu bebé e custou-me 

um bocado.” [Beatriz]. 

Em ambos os casos, fica visível a permeabilidade entre os diferentes sistemas de 

atividade dos participantes: as opções que são assumidas e os impactos percebidos da 

situação de desemprego relacionam-se com a vida fora do trabalho (Roques, 2004). Portanto, 

quando o sujeito se depara com o desemprego, não só passam a existir diferenças na esfera 



23 
 

profissional, como também em todas as áreas da sua vida, surgindo uma necessidade de 

organizá-las, sendo que esta organização não será a mesma para todos os desempregados 

(Roques, 2004). 

Por outro lado, quando o desemprego ocorre por decisão da empresa, as reações são: 

“com muita surpresa, porque eu não esperava nada daquilo” [Francisca]; “reagi mal não é, a 

pessoa fica um bocado sem chão, sem saber o que é que vai fazer, sabe que vai ter algum 

apoio do Estado, mas não é para sempre” [Filipa]. Nestes dois casos, as reações foram de 

descontentamento, contudo, há uma diferença importante – a Francisca foi despedida sem 

que lhe fosse comunicado o motivo, além de que não previa este desfecho: 

“fui despedida por nada  (…) eu sei que aquilo que me ensinaram e aquilo que eu 

estava a fazer era muito bom, e por isso foi um choque não é, porque eu não estava 

minimamente à espera que isso acontecesse, a única coisa que me disseram foi que 

não tinha nada a ver com o meu trabalho”. 

No caso da Filipa, a empresa onde trabalhava abriu insolvência. Portanto, apesar de 

ter sido uma decisão da empresa, o participante já estava a contar que os seus dias naquela 

empresa estivessem a chegar ao fim:  

“portanto não foi assim muito fácil o período em que soubemos que a empresa estava 

a passar dificuldades e que a porta de saída podia ser a insolvência, esse período não 

foi muito fácil, mas tivemos que o aguentar até ao final”.  

No que diz respeito às vivências durante o período de desemprego, os participantes 

estão a passar por este momento, de formas diferentes3: 

“teve um grande impacto, porque era algo que eu já queria há muito tempo mas não 

sabia como o fazer ahhh a partir do momento em que me despedi houve relações que 

melhoraram bastante a nível familiar, a nível pessoal o bem-estar físico melhorou 

também tanto que um dos pontos principais foi deixar de fumar, o trabalho de certa 

forma causava algum stress.” [António]; 

“ocupava os meus dias, tinha que sair de manhã e depois costurava algumas coisitas 

de costura que já sabia fazer ou tinha que ter o dia ocupado, mas de manhã gostava 

sempre de acordar à mesma hora, não perder a rotina que tinha anteriormente, 

 
3 Este período de desemprego refere-se ao momento atual, em que todos os participantes se encontram 

desempregados. 
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levantava-me na mesma à mesma hora, como se fosse trabalhar e ia até ao centro” 

[Filipa]; 

“Eu fui sempre freelancer, tentei sempre ocupar o meu tempo ahhh ia fazendo 

trabalhos, ia investindo ahhh em cursos, tentei sempre fazer o melhor, ahhh tentar crescer a 

nível profissional” [Joana];  

“estava numa formação do IEFP de alemão. As línguas não é a minha área, eu sou 

mais virada para as matemáticas, as línguas não é nada onde eu me sinta confiante, 

portanto eu procuro coisas que me estimulem, portanto estava em alemão.” [Marta]. 

As vivências dos participantes António, Filipa e Marta, caracterizam-se, segundo 

Schnapper (2004 cit in Marçano, 2013) pelo desemprego invertido, uma vez que 

proporcionou ao António um sentimento de bem-estar alcançado pelo seu despedimento. No 

caso da Filipa, permitiu-lhe realizar outras tarefas que são do seu agrado e à Marta levou-a 

a fazer algo que a estimula. Por outro lado, é importante realçar que, no caso dos 

participantes Filipa, Joana e Marta, houve uma necessidade de ocuparem os seus tempos 

livres, de maneira a que o impacto não fosse tão grande em termos de rotinas, uma vez que, 

em situação de trabalho exisitia um horário a cumprir, tarefas a desenvolver e, em situação 

de desemprego os dias passam a ter muito mais tempo livre. 

Em alguns dos discursos, é possível perceber que o subsídio de desemprego, ainda 

que não resolva a situação, acaba por trazer um pouco de conforto, apesar de ser temporário. 

Por outro lado, sempre que os participantes ficavam sem trabalho, por decisão individual ou 

por decisão da empresa, procuraram sempre outro trabalho, mesmo quando tinham o 

subsídio de desemprego. Ou seja, durante as vivências do desemprego, o objetivo para os 

participantes foi sempre o de retornar ao mercado de trabalho e, neste sentido, parece existir 

um conjunto de fatores que, por um lado facilitam e, por outro lado, dificultam o regresso 

(Pereira, Santos & Cunha, 2018). Como obstáculos, os participantes apontaram a falta de 

oportunidades de emprego, a idade e o vencimento proposto pelas empresas inferior ao 

desejado. Por sua vez, como facilitador, a realização de ações de formação parece aumentar 

as hipóteses de encontrar um trabalho. Tendo em conta este facilitador, um participante já 

tinha tido, em vivências de desemprego anteriores, a iniciativa de frequentar ações de 

formação, com o objetivo de enriquecer as suas competências em diferentes domínios, como 

“em direito, em informática, higiene e segurança alimentar, higiene e segurança no trabalho” 

[Francisca]. Neste caso, apesar do participante não ter regressado a nenhum trabalho que já 
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tivesse tido, estas ações de formação foram uma progressão para o retorno do participante 

ao mercado de trabalho.  

Considerando os participantes neste estudo, não parece existir diferenças 

relacionando as idades com o desemprego por decisão individual, uma vez que todos os 

participantes, com idades compreendidas entre os 32 e os 51 anos, já tomaram esta decisão, 

pelo menos uma vez. O mesmo acontece quando se relaciona o desemprego por decisão 

individual com as datas em que isso acontece. Ou seja, apesar de nos últimos anos parecer 

ser mais difícil encontrar um emprego, os participantes tomaram a decisão de se despedirem, 

da mesma forma que já a tomaram em décadas anteriores, quando parecia ser mais fácil 

encontrar um novo emprego ou quando parecia inevitável que viessem a confrontar-se com 

o desemprego. No mesmo sentido, também parece não existirem diferenças entre homens e 

mulheres, no que diz respeito ao desemprego por decisão individual.  

De uma forma geral, em termos de percursos profissionais, constata-se que os 

participantes do sexo feminino têm mais alterações de emprego, comparativamente aos 

participantes do sexo masculino (ambos com três empregos), embora a amostra não esteja 

equilibrada em termos de sexo. Ao analisar os percursos, relacionando as idades com a 

quantidade de empregos, parece não existirem diferenças, uma vez que há um participante 

de 32 anos que teve três experiências profissionais, o mesmo que um participante de 51 anos. 

Por outro lado, um participante de 42 anos teve 11 trabalhos e um participante de 51 anos 

teve três. Ou seja, não é necessariamente por a pessoa ter mais idade que terá mais mudanças 

de emprego. Contudo, parece haver semelhanças, quando se relaciona a duração máxima dos 

empregos com a idade, sendo que dois dos participantes mais velhos, um com 51 anos e 

outro com 47 anos, têm as experiências profissionais mais duradouras: 25 e 18 anos 

respetivamente. Tendo em conta esta análise, parece fazer sentido que a pessoa vá alternando 

entre momentos de emprego, desemprego e formação, para que consiga retomar ao mercado 

de trabalho de forma bem-sucedida, tendo as suas competências atualizadas (Kovács, 2002).  

Relativamente à opção de permanecer até à reforma no mesmo emprego, apenas um 

participante respondeu “talvez, talvez sim, era uma empresa na altura relativamente estável, 

ahhh era bem remunerada, ahhh era a minha segunda família.” [Joana], ou seja, o trabalho 

também assume uma vertente social, onde o trabalhador estabelece uma relação com os 

outros (Clot, 1999). 

Os restantes participantes não consideram esta possibilidade: 
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“não, eu sou uma pessoa que não encaixa muito estar num emprego para toda a vida, 

portanto isso nunca daria para mim. Não, porque eu tive empregos que poderia ter 

ficado ali para sempre, mas não estava feliz nem realizada” [Marta];  

“provavelmente acho que não (…) é assim eu não me dei mal, portanto se as coisas 

tivessem bem provavelmente lá está não sei, não faço ideia, se bem que na minha área 

convém a gente saltar” [Beatriz].  

Tal como é referido na literatura, nas décadas anteriores havia esta possibilidade 

(Silva, 2015). Contudo, a falta de realização e de satisfação resulta numa visão do trabalho 

como sendo necessário para a sobrevivência (Blanch, 2003 cit in Neves et al., 2018), o que, 

neste caso, não impediu o participante de mudar, uma vez que tinha um conforto financeiro 

que lhe permitiu tomar tal decisão. 

As entrevistas com estes participantes permitem concluir que existem outros fatores, 

para além do rendimento, que fazem com que os participantes não queiram permanecer no 

mesmo emprego, mesmo tendo em conta o contexto económico que o país atravessa. Entre 

estes, destaca-se a realização profissional e a vontade de experimentar algo novo, quer em 

termos de função, quer em termos de condições de trabalho e de emprego. Neste sentido, 

sete participantes, optaram por, desta vez, mudar para a área da modelação ou da alfaiataria, 

por considerarem que é uma área em que há projeção de mercado, a par de terem interesse 

pela área.  

Concluindo, e em modo de resposta ao primeiro objetivo específico, os motivos 

conducentes à mudança profissional foram: o desemprego, por parte de seis participantes; o 

interesse pela área de modelação/alfaiataria, por parte de sete participantes; e, querer mudar 

de rumo e crescer como pessoa, por parte de um participante. Mais à frente, irão constar, de 

uma forma pormenorizada, os motivos pelos quais os participantes escolheram estas duas 

áreas de formação em específico.  

 

3.1.2 Compreender os motivos, objetivos e expectativas que levaram à 

frequência de formação profissional. 

Para responder a este objetivo específico, foram consideradas as seguintes categorias 

de segunda ordem da categoria de primeira ordem “experiência no centro de formação” (3): 



27 
 

“aquisição e aperfeiçoamento de competências” (3.1), “vontade em mudar de área 

profissional” (3.2) e “garantir um emprego” (3.3). 

Quadro 7 - Categoria e resposta dos respetivos participantes 

Categoria Participantes 

Aquisição e aperfeiçoamento de 

competências (3.1) 

Marta, Sara 

Vontade em mudar de área profissional 

(3.2) 

Pedro, Filipa, Francisca 

Garantir um emprego (3.3) Marta, Beatriz, Francisca 

 

Iniciando a análise dos motivos que levaram os participantes a frequentarem ações 

de formação, pode-se constatar que são vários, destacando-se a aquisição e o 

aperfeiçoamento de competências, para exercerem atividade profissional após a conclusão 

do curso (seis), a vontade em mudar de área profissional (sete); mudar para uma área que 

garanta um emprego (cinco); e mudar para uma área em que a idade não seja um problema 

(três). Por outro lado, outro fator importante é que apenas um participante pretende mudar 

de área, por já não se identificar com os valores da área onde trabalhou a maior parte da vida: 

“aquele sentido de brio, aquele sentido de honestidade, as pessoas riem-se sempre dos 

advogados. Há coisas que não se faz, agora faz-se tudo. A advocacia perde muito o encanto” 

[Pedro].  

Tendo em conta estes motivos, os participantes consideraram que através destes 

cursos, conseguiam alcançar os seus objetivos. Mais uma vez, parece verificar-se que, a 

vivência do desemprego, faz com que os indivíduos apresentem um percurso que, segundo 

os tipos de percursos evidenciados no estudo de Pereira, Santos e Cunha (2018), se 

caracterize por um não-regresso ao trabalho imediato, mas com expectativas de progressão, 

alcançada pela realização de ações de formação.  

“pensei em costura e depois é que cheguei à modelação, porque realmente há uma 

grande falha de costureiras ahhh não se chateiam com a idade (…) uma colega minha 

que trabalha na área comercial do têxtil estava a dizer que tinha muitas dificuldades 

em encontrar costureiras e que as requisitava no centro de formação (…) Interessava-

me fazer algo que tivesse projeção no mercado.” [Marta].  
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Tendo em conta esta perspetiva, a formação surge com uma função mais voltada para 

as exigências económicas, onde há uma aproximação entre aquilo que é necessário no 

mercado de trabalho e o sistema educacional (Nunes, 2018).  

“o que me levou a procurar o centro de formação foi mais a realização pessoal e 

tentar mudar um bocado a área em que estive este tempo todo, a ver se conseguia um bocado 

de liberdade nesta área do têxtil.” [Filipa]; 

“Eu neste momento não estou a conseguir arranjar emprego na minha área, eu penso 

que será por causa da idade (…) em design de moda eles procuram pessoas mais novas (…) 

na modelação eles querem pessoas que saibam” [Beatriz]; 

“resolvi mudar e vim ao centro de formação (…) Sempre achei piada a alfaiataria” 

[Pedro]; 

“queria mudar de área e queria o meu próprio negócio e deixar de ter trabalhos em 

que fossem a qualquer momento e por qualquer razão me despedissem e eu na mesma 

situação de desemprego não queria mais (…) porque eu gosto de mexer em roupas, 

gostava muito dessa área, sempre gostei” [Francisca]; 

“se eu tivesse o curso de modelagem que é mesmo aquilo que me falta para eu fazer 

mesmo as peças de raiz e eu começar a criar a minha marca” [Sara]. Neste caso, o motivo 

prende-se com um sonho antigo, que ainda se encontra por concretizar. 

É importante mencionar que nenhum participante foi convocado pelo IEFP para 

realizar a formação, tendo sido uma decisão individual e, por isso, todos tiveram a 

oportunidade de escolher o curso que mais se aproximava daquilo que eram os seus 

interesses e desejos, sendo que apenas um participante, no momento da entrevista, ainda não 

sabia exatamente o que pretendia fazer no futuro, tendo escolhido o curso com o objetivo de 

crescer pessoalmente e sair da sua zona de conforto.  

Ou seja, os participantes escolheram estes cursos, ligados às áreas da moda e do 

têxtil, porque realmente tinham interesse naquilo que eles pensavam ser o curso e, assim, 

aumentar os seus conhecimentos. Mesmo o participante mencionado anteriormente, 

escolheu o seu curso por ter interesse na área. E, apesar de estarem todos numa situação de 

desemprego, este não foi o motivo principal para se terem inscrito, estando os motivos já 

mencionados acima. No entanto, uma vez que ambos os cursos funcionam em horário 
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laboral, é o facto dos participantes estarem desempregados que lhes permite estar a 

frequentar o curso.  

No que diz respeito às dificuldades que estão a sentir, seis participantes referiram 

que é um curso bastante exigente e cinco mencionaram que há uma diferença de 

conhecimentos entre os formandos e que o curso está desenvolvido para pessoas já com 

alguns conhecimentos: “o centro de formação é muito exigente e acho que é uma formação 

que assume que as pessoas já têm conhecimentos (…) Portanto eu tenho que trabalhar muito 

mais em casa para chegar aos resultados que as minhas colegas chegam” [Marta]; 

“deviam de ter uns requisitos mínimos, mesmo para mim é um bocadinho novo (…) 

e há pessoas que entraram, colegas meus que entraram que nunca tinham sequer 

pegado numa máquina de costura, não tinham a noção de nada, não é? E para eles é 

muito difícil fazerem este curso” [Filipa]; 

“mesmo que estivesse escrito que podiam candidatar-se pessoas sem conhecimentos, 

que nos dessem a conhecer que a realidade não era essa, que depois havia necessidade de ter 

conhecimentos para poder arrancar e andar” [Francisca]; 

“a mim disseram-me que o curso necessitava de pessoas sem experiência na área (…) 

e quando eu me deparo com nomes e com linhas que tenho que traçar de um lado 

para o outro e não sei o que é que estou a fazer” [António]. 

Para além destas dificuldades, um participante considera que o curso devia ser mais 

longo, para conseguirem aprender mais: “nós só temos os básicos, acho que o curso devia 

explorar mais coisas” [Beatriz]. 

Existem apenas dois participantes que não sentiram estas dificuldades de uma forma 

tão acentuada, devido às semelhanças que o curso tem com as suas áreas profissionais 

anteriores. Contudo, paralelamente a estas dificuldades, todos os participantes consideram 

que estão a adquirir e a melhorar competências, o que vai ao encontro da literatura, quando 

menciona que a formação profissional serve de ferramenta para o desenvolvimento 

individual e profissional (Lacomblez & Vasconcelos, 2009).  

Em termos de aspetos positivos, quatro participantes mencionaram o relacionamento 

com os colegas e com os formadores, evidenciando que a componente social da formação 

também parece estar presente: 
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“relacionamento com as pessoas (…) os meus colegas estão a ser a peça fundamental 

para o sucesso deste curso, porque este curso apesar de me terem dito que não era 

preciso conhecimentos, não havia forma de eu conseguir acompanhar se não fossem 

os meus colegas” [Pedro]; 

“nós temos uma turma espetacular, o ambiente para mim é muito bom” [Francisca]. 

De um modo geral, todos os participantes estão a gostar do curso e conferem-lhe 

importância, pelos motivos já mencionados:  

“competências a nível de desenho, de perceção, perceção de como é que as coisas 

encaixam, eu não fazia a mínima ideia, não tinha competências nenhumas, eu não 

sabia o que é que era um molde e agora já sei, eu não sabia como é que as coisas se 

ligavam ahhh eu não sabia trabalhar com uma máquina de costura (…) e eu sinto que 

sou capaz de sozinha resolver um problema” [Joana]. Neste caso, torna-se claro que 

a aquisição de competências está a ser conseguida. 

“acho que não sabia nada mesmo, só tinha a paixão e o querer fazer (…) Tive que 

me habituar às réguas, aos lápis, às lapiseiras que já nem sabia trabalhar com, nem sabia 

trabalhar com as máquinas” [Marta]; 

“eu posso não perceber exatamente como modelar uma peça de raiz, mas se vir uma 

base, ou se me derem algumas indicações eu consigo fazer alguma coisa, não a totalidade, 

antes aquilo para mim era chinês” [Francisca]; 

“Cada vez que eu venho eu sinto-me a melhorar, estou a aprender muitas coisas (…) 

a formação é produtiva” [Pedro]; 

“saber fazer um molde (…) uma camisa, calça, colete é o que aprendemos até agora, 

saber modelar no tamanho base, depois saber modelar para outra pessoa, à medida, (…) 

penso que desde que iniciei até agora já evolui bastante” [Filipa]. 

Através das entrevistas foi possível perceber a importância que todos os participantes 

dão à sua formação, uma vez que não só se desenvolveram em termos cognitivos, como 

também em termos sociais e afetivos (Saravali, 2004). Para além deste fator, a formação 

também parece ser fundamental, uma vez que todos os participantes perspetivam mudar de 

vida, nomeadamente ter um emprego dentro da área da modelação ou da alfaiataria e, neste 

sentido, visualizam a formação como o fator chave para concretizarem este objetivo. Assim 

sendo, de uma forma geral, todos os participantes aumentaram os seus conhecimentos. 
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3.1.3 Compreender quais as expectativas em relação ao futuro. 

Para responder a este objetivo específico, foram consideradas as seguintes categorias 

de segunda ordem da categoria de primeira ordem “perspetivas para o futuro” (4): “pré-

covid” (4.1) e “pós-covid” (4.2).  

Quadro 8 - Categoria e resposta dos respetivos participantes 

Categoria Participantes 

Pré-covid (4.1) Marta, Joana, Francisca, Sara 

Pós-covid (4.2) Marta, Joana, Filipa, Beatriz, Francisca, 

Sara 

 

Tendo em conta a pandemia que o mundo está a atravessar, tentou perceber-se se as 

expectativas dos participantes em relação ao futuro tinham sofrido alterações. Neste sentido, 

foi pedido que os mesmos falassem sobre quais eram os seus planos em fevereiro e quais 

passaram a ser no momento da entrevista. 

Apenas um participante considera que não existem diferenças: “acho que o covid não 

alterou nada (…) as minhas aspirações era acabar isto” [Pedro]. Ainda, por parte deste 

participante, o mesmo não coloca entrave a realizar estágios ou a auferir um ordenado 

reduzido, uma vez que o seu objetivo principal é melhorar o máximo possível as suas 

competências dentro da área. Há ainda outro participante que, considera que há diferenças, 

contudo, as suas expectativas não ficaram defraudadas: “necessidade de ter um trabalho mais 

fixo, mas com mais resultados, mais e melhores (…) ser mais aplicado e mais específico 

naquilo que procurar”. 

Contrariamente, por parte dos restantes seis participantes existem muitas 

semelhanças, nomeadamente no sentido em que a pandemia alterou negativamente as suas 

expectativas. Começando pelas expectativas antes da pandemia, os participantes 

consideravam que não ia ser difícil encontrar trabalho, fosse num atelier, numa fábrica ou 

abrir o seu próprio negócio, uma vez que já tinham o curso: “arranjar rapidamente trabalho, 

ganhar dinheiro porque também uma pessoa precisa” [Marta];  

“antes da pandemia eu confesso que estava com muitas esperanças (…) eu ver 

constantemente notícias a dizer que estamos muito bem e pronto e que a indústria têxtil 

cresceu bastante nos últimos meses” [Joana]; 
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“a minha expectativa também não era arranjar emprego, era criar o meu próprio 

negócio” [Francisca]; 

“antes da pandemia eu achava que em novembro, no final do curso (…) já me ia 

propor a estágio em empresas que já tinha pensado, o objetivo era ficar dentro dessas 

empresas com esta profissão e constituir carreira nesse sentido” [Sara]. 

Porém, aliando a pandemia a outros obstáculos apontados pelos participantes como 

a idade, a importação de produtos têxteis, os despedimentos e a falência de algumas fábricas, 

parece que vai ser muito mais difícil arranjar trabalho após a conclusão do curso. Outro 

problema, apontado por dois participantes, foi o subsídio de desemprego terminar durante o 

prazo do curso, visto que houve um alargamento da data final do curso. Ou seja, no caso 

destes dois participantes há ainda uma maior urgência em começar a trabalhar:  

“no meu caso esta paragem acaba por me prejudicar muito, no sentido em que o 

desemprego termina agora em agosto e o que seria só até ao fim do ano que eu teria 

que estar com o subsídio de desemprego subsequente e a baixa de rendimentos já não 

é muita, a baixar ainda pior fica, e a conclusão é que vou estar mais tempo nessa 

situação (…) As perspetivas são muito piores” [Francisca]; 

Contudo, apesar do futuro parecer mais instável, dois participantes consideram que 

ainda há esperança, sendo que um participante menciona que, com a pandemia, as empresas 

adaptaram-se e começaram a produzir máscaras: “no meio das pandemias também há 

oportunidades, pode ser que a minha oportunidade seja agora” [Marta];  

“sei que há mais desemprego não é (…) até posso ter uma boa oportunidade” [Filipa]. 

Três participantes colocam ainda a hipótese de, caso não encontrem nada na área do 

curso, procurarem trabalho noutras áreas, sendo que um destes participantes já começou a 

sua procura: 

“eu confesso que estou muito preocupada, estou tão preocupada que estou a mandar 

currículos para outras áreas, empresas, áreas, porque eu não posso continuar nesta 

situação muito mais tempo” [Joana]. 

De uma forma geral, as expectativas em relação a encontrar um emprego não são as 

mais animadoras, contudo, este emprego tem que surgir, fazendo com que os participantes, 

pensem em outras soluções, nomeadamente outros trabalhos, pois, para além do trabalho ser 
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uma fonte de satisfação e de realização, também é necessário para garantir o sustento 

(Blanch, 2003 cit in Neves et al., 2018).  

Ainda dentro das expectativas, apesar de existirem diferenças entre os participantes 

do sexo feminino e os participantes do sexo masculino, estas diferenças parecem ser 

justificadas pelo objetivo com que os participantes do sexo masculino entraram para o curso: 

por parte de um participante o seu objetivo era o enriquecimento pessoal e por parte do outro 

participante era principalmente adquirir e melhorar competências. Portanto, nestes dois 

casos, os participantes consideram que estão a cumprir os seus objetivos.  

Concluindo, apesar do futuro parecer incerto, os participantes realçam que, pelo 

menos, o conhecimento ninguém lhes tira. Podem não arranjar emprego com tanta facilidade, 

mas sem dúvida que o curso foi algo enriquecedor e uma mais valia nos seus percursos.  
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Capítulo IV. Conclusão 

 

 

Após a realização do estudo foi possível responder ao objetivo geral proposto, sendo 

este a perceção da importância que a formação adquire junto dos desempregados enquanto 

uma estratégia de combate ao desemprego. De acordo com os resultados, existe um impacto 

originado pela situação de desemprego, que afeta não só a atividade profissional do sujeito, 

como também afeta as restantes áreas (como a familiar) em que o próprio está envolvido. 

Durante a vivência do desemprego, o objetivo dos participantes foi sempre o de regressar ao 

mercado de trabalho. Neste sentido, como obstáculos a este regresso, os participantes 

indicam a falta de oportunidades de emprego, a idade e o vencimento proposto pelas 

empresas inferior ao desejado. Por outro lado, como facilitador para o regresso ao mercado 

de trabalho, os participantes referem a realização de ações de formação. É nas ações de 

formação que consideram ocorrer o enriquecimento individual e profissional, 

nomeadamente através da aquisição e aperfeiçoamento de competências. Esperam que este 

investimento resulte num novo trabalho, dentro da sua área de interesse. Contudo, derivado 

à situação pandémica que o país está a atravessar, a aquisição de um novo emprego parece 

ser de mais difícil concretização agora do que o era quando tomaram a decisão de realizar o 

curso. 

Para além de tentar perceber a importância da formação, também foram alvo de 

análise os percursos profissionais e o impacto do desemprego. Por um lado, alguns resultados 

eram esperados e vão ao encontro da literatura, como a importância assumida pelo trabalho 

para a realização pessoal e para o bem-estar, e a perda da rotina diária, em termos do impacto 

do desemprego. Por outro lado, outros resultados foram mais inesperados, uma vez que, 

todos os participantes sinalizaram já ter passado por situações de desemprego por vontade 

própria, nomeadamente a situação de desemprego atual. Ainda assim, quer o desemprego 

seja por decisão individual ou por decisão de terceiros, há um impacto desta decisão no 

percurso de vida da pessoa. Em alguns casos este impacto parece ser positivo, permitindo a 

realização de outras atividades e o aumento do bem-estar. Noutros casos, o impacto parece 

ser negativo, estando maioritariamente relacionado com a perda de rendimentos e de sentido 

que provém da realização da atividade.  

Em termos de limitações, pode referir-se que este estudo apresenta um pequeno 

número de participantes a realizar formação, e com características bem específicas: fizeram 
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a opção de a realizar de forma voluntária e na área que escolheram. Ainda assim, 

consideramos que os resultados são importantes para uma melhor compreensão sobre o papel 

da formação no percurso de vida dos sujeitos, nomeadamente na expectativa criada de uma 

possível progressão profissional, através da aquisição de competências, que facilitem o 

regresso ao mercado de trabalho.  

Contudo, será importante, em investigações futuras, estudar o papel da formação, 

utilizando um maior número de participantes, que realizem formação em outros centros de 

formação, para tentar perceber se os resultados serão os mesmos independentemente da área 

de formação escolhida. Será, ainda, importante analisar se os formandos estão a realizar a 

formação por opção pessoal ou por indicação do IEFP ou outras entidades/pessoas. 
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