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E se o presente nos fecha os olhos para o futuro? 

A inserção profissional face à exclusão socioprofissional 

 

 

 

 

Resumo 

 

O trabalho realizado tem como tema central a problemática da inserção 

profissional de pessoas em situação de exclusão socioprofissional. O desemprego e as 

dificuldades de retorno ao mercado de trabalho de grupos em situação de 

vulnerabilidade social foram os motes da pesquisa. O estudo desenvolveu-se mediante 

a triangulação de três eixos de análise: as vivências do desemprego e da exclusão; o 

funcionamento do mercado de trabalho; as políticas sociais (nomeadamente o 

Rendimento Social de Inserção) e a sua apropriação pelos projectos de intervenção 

social locais. Atendendo aos objectivos traçados, foi delimitado como objecto de estudo 

a população beneficiária da medida Rendimento Social de Inserção acompanhada pela 

Loja de Emprego de Matosinhos. Trata-se de um serviço que resultou da acção da 

Rede Social do Concelho e que atende a uma das prioridades definidas no Diagnóstico 

Social. 

A análise das transformações recentes do mercado de trabalho e da crescente 

individualização das relações sociais foi fundamental para a compreensão dos 

percursos de reinserção deste grupo, das suas vivências e modos de vida. 

Metodologicamente, optou-se por uma estratégia central de índole quantitativa, 

complementada por outra, de natureza qualitativa e de carácter auxiliar. As técnicas 

privilegiadas de recolha de dados foram o inquérito por questionário, a entrevista e a 

análise documental. 

O estudo demonstrou que o afunilamento dos espaços relacionais e a 

precariedade das relações de trabalho são factores que acentuam os processos de 

exclusão, intensificam as relações de dependência e geram identidades negativas. 

Formam-se assim círculos de vida fechados que, sobre os seus limites, cerram todos 

aqueles que não respondam às exigências impostas pelos parâmetros de 

desenvolvimento das sociedades contemporâneas. 
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What if the present closes our eyes towards the future? 

Professional integration in the sight of socio-professional exclusion 

 

 

 

 

Abstract 

 

The work here presented has as main subject the professional integration of 

people facing socio-professional exclusion. The issues of unemployment and the 

difficulties of groups of people living in a situation of social vulnerability concerning the 

returning to the labour market were the research chief themes. The study was 

developed regarding the triangulation of three analysis axes: the unemployment and 

the exclusion experiences; the labour market functioning; the social policies (namely 

the “Rendimento Social de Inserção” /the Social Integration Income) and its 

appropriation by the intervention projects of the local services. Bearing in mind the 

outlined objectives, it was defined as object study the population that benefits from the 

“Rendimento Social de Inserção” measure.  This particular group is followed by the 

“Loja de Emprego de Matosinhos” (Matosinhos Employment Shop), which is an 

organization consisting in a service that arose from the Municipality Social Network and 

answers to one of the priorities settled in the Social Diagnosis. 

An analysis of the recent transformations of the labour market and the 

increasing individualization of the social relationships were essential to understand the 

paths of the group reintegration, their experience and ways of living. 

Methodologically, it was chosen a central strategy of quantitative nature, 

reinforced by another of qualitative and auxiliary character. The privileged techniques 

of data gathering were: the questionnaire inquiry, the interview and the documental 

analysis. 

The study revealed that the relational spaces narrowing and the working 

relationships uncertainty are agents which emphasize the exclusion processes, intensify 

the dependency relations while generating negative identities. Thus, circles of life are 

conceived and within its limits are enclosed all those that don’t answer to the demands 

established by the development settings of the contemporary societies. 
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Et si le présent nous rendait aveugle l’avenir? 

L’insertion sociale face à l’exclusion socioprofessionnelle 

 

 

 

 

Résumé 

 

L’objet central du travail effectué est la problématique de l’insertion 

professionnelle de personnes en situation d’exclusion socioprofessionnelle. Le chômage 

et les difficultés de retour sur le marché du travail de groupes en situation de 

vulnérabilité social ont constitué les sujets nodaux de la recherche. L’étude s’est 

élaborée à travers l’articulation de trois axes d’analyse : les expériences du chômage et 

de l’exclusion ; le fonctionnement du marché du travail ; les politiques sociales 

(notamment le Revenu Minimum d’Insertion) et la façon dont elles sont utilisées par les 

projets d’intervention sociale au niveau local. En accord avec les buts poursuivis, on a 

ciblé en tant qu’objet d’étude la population bénéficiaire du Revenu Minimum 

d’Insertion, que suit le Guichet pour L’emploi de Matosinhos. Il s’agit d’un  service qui 

est le résultat du Réseau Social de la Municipalité et qui répond à une des priorités 

définies par le Diagnostic Social. 

L’analyse des récentes mutations du marché du travail et de l’individualisation 

grandissante des rapports sociaux a été essentielle pour la compréhension des 

parcours de réinsertion de ce groupe, ses expériences, ses modes de vie. 

Du point de vue méthodologique on a choisi une stratégie centrale de type 

quantitatif, étayée par une autre de nature qualitative et à caractère auxiliaire. En 

matière de collecte de données on a privilégié les techniques de l’enquête – 

questionnaire, de l’interview et de l’analyse de documents. 

L’étude a montré que le rétrécissement des espaces relationnels et la précarité 

des rapports de travail constituent des facteurs qui augmentent les processus 

d’exclusion, renforcent les rapports de dépendance et produisent des identités 

négatives. Des cercles de vie fermés sont ainsi constitués. Encerclent, sous leurs 

propres limites, tous ceux qui ne répondent pas aux exigences imposées par les 

paramètres de développement des sociétés contemporaines. 
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Viagem 

 

Aparelhei o barco da ilusão 

E reforcei a fé de marinheiro. 

Era longe o meu sonho, e traiçoeiro 

O mar... 

(Só nos é concedida 

Esta vida 

Que temos; 

E é nela que é preciso 

Procurar 

O velho paraíso 

Que perdemos.) 

Prestes, larguei a vela 

E disse adeus ao cais, à paz tolhida. 

Desmedida, 

A revolta imensidão 

Transforma dia a dia a embarcação 

Numa errante e alada sepultura... 

Mas corto as ondas sem desanimar. 

Em qualquer aventura, 

O que importa é partir, não é chegar.  

 

Miguel Torga 
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APRESENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

O trabalho ocupou desde sempre um lugar central na organização das 

sociedades. As metamorfoses das relações geradas neste contexto ditaram, ao longo 

dos tempos, a forma como os diferentes actores foram encarados – o trabalhador e o 

seu estatuto, o desempregado e as representações sociais relativas à sua condição. A 

centralidade do trabalho na formação da identidade e na definição do lugar social de 

cada um é uma realidade transversal a todos os sistemas de organização do trabalho. 

O mercado de trabalho, a pobreza e a exclusão foram analisados sob diversos 

paradigmas. Os fenómenos sociais e os olhares que sobre eles desenvolvem as 

diversas ciências decorrem da realidade que os enquadra. O curso da história e o peso 

das estruturas subjacentes à realidade social surgem como elementos determinantes 

de práticas e modos de vida. Assim, as análises do mercado de trabalho e da 

expressão da pobreza e da exclusão não podem ser isolados, nem dos seus actores, 

nem da sociedade que os integra. A sua análise deve ser feita de forma holística, 

abordando os seus elementos e as relações que daí emergem, numa análise 

multidimensional. 

A investigação que se apresenta tem com problemática central a inserção 

profissional de pessoas em situação de exclusão socioprofissional. A investigação teve 

por objecto de estudo a população acompanhada na Loja de Emprego de Matosinhos 

que beneficia da medida Rendimento Social de Inserção (RSI). A pertinência 

sociológica das questões relativas ao funcionamento do mercado de trabalho e à 

organização das estruturas sociais, enquanto contextos de ruptura ou de reprodução 

de ciclos de pobreza e de exclusão, ganha especial relevo no contexto actual. 

Por outro lado, o facto de integrar uma equipa de trabalho com actuação nestes 

domínios, torna a compreensão destas temáticas fundamental para a implementação 

de actividades nesta área da acção social, uma vez que permite a adequação das 

respostas às especificidades dos públicos-alvo. A presença no contexto de investigação 

obrigou, ao longo de todo o estudo, a medidas de controlo epistemológico que 

permitissem o prosseguimento do mesmo, garantindo a neutralidade da investigadora. 

Face a uma nova geração de políticas socais, da qual fazem parte as políticas 

activas de emprego, e num contexto de mudança e de incertezas, torna-se pertinente 

compreender o posicionamento daqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade social. Assim, a pergunta de partida que orientou o estudo foi: 
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representa a Loja de Emprego (de Matosinhos) uma estratégia de inserção 

socioprofissional para os beneficiários do RSI? 

A partir desta, outras surgiram: de que forma estes indivíduos estruturam os 

seus modos de vida, como utilizam os recursos e como rentabilizam potencialidades e 

sinergias? Como olham o futuro? Qual a sua capacidade de o fazer? Qual o papel 

atribuído e desempenhado pelos serviços de intervenção social na concretização de 

projectos de vida? Qual o efectivo papel das políticas sociais na interrupção de ciclos 

de reprodução de modos de vida pautados pela fragilidade e pela assistência? Face à 

crescente individualização das relações sociais, qual o papel da comunidade e dos 

agentes da acção social na desconstrução, clarificação e desmistificação dos 

fenómenos de exclusão? 

A natureza eminentemente social destes fenómenos e a sua eventual 

imbricação no trabalho motiva uma reflexão em torno da centralidade que este ocupa 

na estruturação das relações sociais. Importa compreender qual o impacto dos actuais 

modelos de organização do trabalho, da emergência de novas modalidade de emprego 

e da crescente segmentação do mercado de trabalho, nos processos de socialização, 

dessocialização e ressocialização. 

Num primeiro momento, a revisão da literatura permitiu contextualizar a 

pesquisa e integrar os três eixos centrais que sustentaram o seu desenvolvimento: 

mercado de trabalho; políticas sociais e implementação de projectos de intervenção 

social a nível micro. 

De forma a compreender de que forma uma nova metodologia de intervenção 

com a população desempregada se revela eficaz na sua activação e na promoção da 

sua inserção profissional, definiu-se como objectivo geral da investigação a 

compreensão das estratégias de inserção profissional de desempregados com 

dificuldades acrescidas de regresso ao mercado de trabalho. 

Trata-se de um objectivo vasto que obrigou à definição de objectivos mais 

específicos que, não sendo exclusivos, permitiram criar um espaço para a emergência 

de novos dados. Neste sentido pretende-se: i) encontrar possíveis regularidades ao 

nível das histórias e percursos de vida e das estratégias definidas para gerir ou romper 

com esses percursos; ii) perceber em que medida a (re)inserção no mercado de 

trabalho representa, de facto, uma ruptura com situações de pobreza/exclusão; iii) 

conhecer os mecanismos de reprodução ou ruptura com situações de pobreza/exclusão 

dos beneficiários; iv) analisar a forma como é valorizado o trabalho e, v) perceber em 
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que medida a estratégia de intervenção adoptada na Loja de Emprego se revela eficaz 

na activação do seu público-alvo e na promoção da sua inserção. 

Para a concretização dos objectivos elegeu-se como campo de estudo a Loja de 

Emprego de Matosinhos. Trata-se de um serviço criado no âmbito da Rede Social do 

Concelho e que pretende responder a uma das problemáticas identificadas no 

Diagnóstico Social, a manutenção de um número elevado de desempregados. Definiu-

se então como objecto empírico os utentes do serviço que beneficiam da medida RSI e 

que tenham definidos, no âmbito do seu PI, acções nas áreas do emprego e/ou 

formação profissional. Trata-se de um grupo particularmente vulnerável à pobreza e 

exclusão, com forte expressão no Concelho. Tal situação decorre do seu afastamento 

mais ou menos prolongado do mercado de trabalho (pelo menos formal), da sua 

situação de precariedade económica, bem como de outro tipo de vulnerabilidades que 

lhes poderão estar associadas (baixos níveis de escolaridade, défice de competências, 

inserções precoces e precárias no mercado de trabalho, instabilidade familiar, 

comportamentos de risco).  

A pertinência da temática e do caso em análise decorre da necessidade de 

perceber a validade metodológica de novas práticas de intervenção que, ao actuar 

sobre processos de mobilização de beneficiários das medidas sociais, pretendem 

compreender e promover a ruptura com dinâmicas de vulnerabilidade, estigmatização 

e exclusão. Visa-se, mediante a triangulação entre os três eixos de análise, contribuir 

para o conhecimento sociológico destas problemáticas. 

As opções metodológicas resultaram dos objectivos traçados. Assim, optou-se 

por uma estratégia central de índole quantitativa que permitisse, através da aplicação 

de um inquérito por questionário, a recolha de um maior volume de informação. 

Adequando-se aos objectivos traçados, este tipo de metodologia permitiu ainda manter 

o distanciamento da investigadora relativamente ao campo de análise (do qual faz 

parte). Como técnicas auxiliares, recorreu-se à entrevista e à análise documental. As 

entrevistas permitiram aprofundar aspectos relevantes relativos aos modos de vida da 

população-alvo e às vivências do desemprego. A análise documental favoreceu o 

enquadramento das problemáticas na realidade nacional e no contexto local. A 

articulação entre diferentes métodos e técnicas tornou-se uma mais-valia para a 

captação e compreensão do objecto de estudo na sua multidimensionalidade. 

A progressiva construção e reconstrução da pesquisa e a sua interpenetração 

com a teoria foram possíveis mediante a integração teórica das problemáticas que, sob 

a orientação das hipóteses formuladas, se foi cruzando, de forma contínua, com os 
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dados recolhidos. A estrutura da investigação que se apresenta reflecte esse percurso. 

Assim, o trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos traçados em função dos 

eixos centrais da investigação. Em cada um deles faz-se o enquadramento teórico e a 

revisão do conhecimento já produzido em torno das questões em estudo, 

estabelecendo-se sempre a ponte com o objecto de análise e com os resultados 

obtidos pela aplicação dos questionários e nas entrevistas. Procurou, desta forma, 

manter-se uma relação constante entre a teoria e a empiria. 

O capítulo I marca o primeiro contacto com o objecto de análise e com as 

opções teóricas efectuadas para a sua apreensão e compreensão. Neste capítulo 

pretende fazer-se a contextualização da evolução das transformações operadas no 

mercado de trabalho e na expressão dos fenómenos de exclusão. O enquadramento do 

campo e do objecto de análise visa evidenciar a importância de reflexões em torno de 

novos modos de fazer, ajustados às necessidades e realidades locais. A construção de 

um modelo teórico de análise permitiu clarificar as hipóteses e as relações entre 

variáveis e conceitos. Reflecte-se ainda sobre as opções técnico-metodológicas, bem 

como o modo como se concretizou a sua implementação no terreno e quais os critérios 

de selecção da amostra. 

Depois de enquadrado o objecto em termos teóricos e metodológicos, no 

capítulo II é aprofundada a problematização de um dos três eixos de análise – o 

mercado de trabalho. São assim abordados os contributos recentes da sociologia para 

a compreensão do mercado de trabalho e dos mecanismos relacionais que no seu seio 

emergem numa nova teia de relações sociais. A expressão e a vivência do 

desemprego, a centralidade do trabalho na contínua construção da identidade e 

definição do estatuto social de cada um, são também objecto de discussão ao longo 

deste capítulo. São ainda exploradas as mudanças recentes operadas ao nível do 

desenho das estratégias de intervenção e dos conceitos associados ao trabalho. É 

analisado o papel da formação e a sua relevância face à consolidação do discurso das 

competências. 

O capítulo III desenvolve-se sob um segundo eixo do estudo – as políticas 

sociais. Após a contextualização da nova geração de políticas socais, analisa-se a 

política que instituiu em Portugal um mínimo garantido. São exploradas as dimensões 

inerentes ao RSI, os seus significados e a forma como é vivido pelos seus beneficiários. 

Paralelamente, são abordadas as problemáticas da inserção e da implementação de 

respostas de intervenção territorializadas, com enfoque na actuação do serviço da Loja 

de Emprego de Matosinhos. 
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No âmbito do terceiro eixo da investigação, faz-se no capítulo IV uma breve 

explanação das diferentes abordagens das problemáticas da pobreza e da exclusão. 

Evidencia-se a pertinência, no contexto actual, das abordagens desenvolvidas em torno 

dos conceitos de desafiliação, de desqualificação e de modos de vida. Outros conceitos 

foram importantes ao longo de todo o percurso de investigação, nomeadamente os de 

habitus e capital. No final deste capítulo faz-se a integração destes conceitos. 

Ao longo destes três capítulos explora-se o conhecimento existente em torno 

dos três eixos abordados, realizando continuamente a análise e o enquadramento dos 

resultados obtidos. 

Por fim, a conclusão remete para uma reflexão integradora de tudo o que foi 

apresentado e comentado. Apresentam-se algumas considerações em torno das 

hipóteses formuladas, do conhecimento produzido e de possíveis pistas para outras 

viagens pelos caminhos da investigação. 
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CAPÍTULO I 

NOTAS PROBLEMÁTICAS INICIAIS 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As últimas décadas foram marcadas por profundas alterações ao nível das 

relações sociais. Com o fim dos Trinta Gloriosos foram questionados os laços que 

asseguram a coesão das estruturas sociais, bem como um dos pilares estruturadores 

das sociedades modernas – o trabalho e a relação salarial que, sobre ele, se funda. As 

exigências impostas pela globalização, pelo aumento da concorrência, pela celeridade 

das transformações tecnológicas e pela centralidade do conhecimento, impuseram 

transformações ao nível do trabalho, do emprego e das formas de solidariedade. O 

papel regulador do Estado é questionado. O acentuar das desigualdades, enquanto 

apropriação diferenciada de riqueza e fundamento de distinção social, confronta as 

sociedades modernas com o agravamento das situações de exclusão, questionando 

dois princípios centrais das democracias modernas – a igualdade e a liberdade, 

representando um obstáculo ao pleno exercício de cidadania.  

A este conjunto de transformações associa-se, nos últimos anos, uma 

conjuntura macroeconómica pautada pelo abrandamento e estagnação do dinamismo 

económico. Este cenário vem produzindo impactes significativos ao nível do mercado 

de trabalho, com tradução na diminuição do emprego e no aumento do desemprego, 

na emergência de novas modalidades de emprego e na instabilidade e atipicidade das 
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relações contratuais. É questionada, pela produção e agravamento das desigualdades, 

a coesão social. As desigualdades deixam de ser um efeito perverso do sistema, 

passando a ser assumidas como um elemento inerente ao funcionamento das 

sociedades modernas, “é o próprio funcionamento das sociedades que lança na 

pobreza e exclusão social vastos segmentos da população” (Fernandes, 2000: 205). 

Na realidade, o sistema produtivo perde capacidade de oferecer a todos um 

emprego estável; a globalização e a evolução tecnológica potenciam o 

desenvolvimento económico, mas geram dinâmicas profundamente desigualitárias; o 

sucesso é limitado aos detentores de capital educacional, social e cultural que, 

paralelamente ao capital económico, assumem-se como recursos indispensáveis, num 

mundo globalizado, tecnologizado e cada vez mais individualizado. Aqui, as novas 

desigualdades possuem um potencial desagregador do tecido social. A alteração das 

relações entre os actores sociais traduz-se sob a forma de desintegração dos laços 

sociais (Fernandes, 2000) e de desafiliação (Castel, 2001). O crescente 

enfraquecimento e a progressiva fractura entre aquilo que liga o sujeito e a sociedade, 

não sendo sentido da mesma forma por todos, torna pertinente a reflexão em torno 

das questões da unidade social, na medida em que nos remete para diferentes esferas 

sociais. Mais “in” ou “out”, mais ou menos afastadas do núcleo central da estrutura 

social. “A vulnerabilidade social tem (...) a sua origem na desadequação das 

competências dos indivíduos ou dos grupos relativamente às necessidades ou 

exigências sociais. Desta forma, a exclusão manifesta-se em várias áreas da vida dos 

indivíduos, as quais correspondem a campos sociais onde se manifesta essa mesma 

desadequação.” (Rodrigues, 2006: 210). Assumindo como princípio a centralidade do 

trabalho na definição do lugar social de cada um, autores como Castel (2001), Paugan 

(2003) e Bresson (2007) chamam a atenção para a forma como as mudanças na 

questão social, os percursos de deslocalização e de desqualificação social e os 

processos de precarização, tem a sua origem na relação que cada sujeito mantém com 

o trabalho e nos processos relacionais que, a partir dela, estabelece e mantém. Para 

Bresson, a integração social organiza-se em função de quatro domínios que resultam 

da intercepção de dois eixos: o do trabalho e o das relações sociais. Em função do 

posicionamento do indivíduo em cada um deles, distingue quatro zonas: de integração, 

de vulnerabilidade, de desafiliação e de assistência. 
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A zona de integração caracteriza-se pela estabilidade profissional e pelo suporte 

assegurado pela rede relacional; a zona vulnerabilidade é marcada pela precariedade 

profissional e pela fragilidade relacional; a zona de desafiliação define-se pela ausência 

de trabalho e pelo isolamento social; a zona de assistência pauta-se pela ausência de 

trabalho mas pela manutenção de uma rede de relacionamentos que assegura a sua 

integração. Em cada uma delas os indivíduos desenvolvem modos de vida específicos. 

“Hoje a zona de integração fractura-se, a zona de vulnerabilidade está em expansão e 

alimenta continuamente a zona de desafiliação” (Bresson, 2007: 95). 

Em Portugal, esta realidade tem expressão na precariedade que se estende aos 

diversos grupos sociais, na segmentação do mercado de trabalho, no aumento do 

número de famílias e indivíduos em situação de pobreza, exclusão e risco social, e é 

particularmente agravada quando confrontada com uma estrutura de qualificações 

escolares e profissionais profundamente deficitária; com uma cultura empresarial e de 

trabalho fundada num sistema económico cuja modernização e abertura arrancaram 

com quase trinta anos de atraso face ao resto da Europa; e com um modelo de 

protecção social cuja sustentabilidade é actualmente questionada. 

Enquanto realidade mais abrangente do que a pobreza, a exclusão, abarca 

aqueles que, não podendo ser considerados pobres, se sentem excluídos, é o caso dos 

desempregados. O desemprego, sentido enquanto o primeiro momento de ruptura 

como a sociedade, comporta, com o prolongar do período de afastamento do mercado 

de trabalho, a interiorização de sentimentos de vergonha, de desvalorização social, de 

incapacidade e de desmotivação, com consequências no próprio processo de procura 

de um novo emprego. Este é o momento que marca o início de uma relação com os 

serviços de protecção e apoio social. O tempo poderá transformar a fragilidade inicial 

Trabalho/Emprego 
+ 
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numa relação de assistência e de progressiva dependência, mediante a incorporação 

da assistência nos modos de vida. A interiorização e a manutenção de um sentimento 

de incapacidade de fazer face a uma situação de vulnerabilidade, são frequentemente 

reforçadas pelo “olhar” demasiado pesado da sociedade e dos próprios serviços, que 

reforçam o sentimento de fragilidade e aceleram as exteriorizações decorrentes da 

integração de um novo estatuto: o de beneficiário. 

Num percurso que decorre mediante diferentes etapas de uma “carreira”, a 

vergonha passa a dominar o quotidiano. Dá-se o afastamento de um dos núcleos 

estruturadores das relações sociais (o trabalho), quebram-se os laços que nos ligam 

aos outros num processo de progressiva desqualificação social (Paugan, 2003). 

As transformações recentes do mercado de trabalho, marcadas pela sua 

crescente individualização, ocorrem em estruturas sociais nas quais a forma de 

organização da produção e de estruturação da economia conferem ao trabalho um 

valor central nos processos de socialização e na construção da identidade social. O 

carácter cumulativo e multidimensional das situações de exclusão, associado à 

acumulação de diversas vulnerabilidades (origem social, percurso educativo/formativo 

e profissional, perfis de competências, entre outras), condiciona de forma decisiva o 

começo e desenvolvimento de percursos profissionais de exclusão. Pese embora a sua 

maior prevalência em determinadas categorias, este tipo de trajectórias vêm surgindo, 

nas sociedades modernas, como um risco transversal. Os novos perfis de 

competências, impostos pelo domínio do conhecimento e da informação, elementos 

axiais na sociedade informacional (Castells, 2005), criaram um nicho de trabalhadores 

altamente qualificados, para os quais a globalização, a flexibilidade e a mobilidade, 

representam efectivas oportunidades em termos de melhoria de salários e de aumento 

do reconhecimento. Porém, “os efeitos predatórios do mercantilismo desregulado 

aceleram as metamorfoses do trabalho empurrando milhões de trabalhadores para 

novos despotismos e servilismos, criando e recriando novas formas de desigualdade 

social, discriminação e exclusão” (Estanque, 2008). 

A crise da sociedade salarial (Castel, 2001) traduz-se na transformação do 

tecido produtivo e dos modos de organização trabalho; na emergência de novas 

indústrias; na hegemonia das novas tecnologias, da informação e do conhecimento; na 

desregulamentação das relações de trabalho e no enfraquecimento do poder negocial 

das estruturas sindicais; na redução da protecção social; no enfraquecimento dos 

pilares do Estado-providência e na emergência de novas respostas, em termos de 

política social, para «velhos» problemas cujo impacto assume proporções, até agora, 
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desconhecidas. O agravamento das desigualdades, o crescimento do número de 

situações de pobreza e exclusão e a crescente generalização do risco social, vêm 

colocar novos desafios ao trabalho e à intervenção social desenvolvida em torno na 

díade emprego/desemprego. A questão deixa de ser apenas uma questão de 

quantidade de trabalho, passando a ser também um problema de qualidade do 

trabalho, à qual não são alheios os fenómenos de selectividade e de segmentação do 

mercado. 

A exclusão face ao direito ao emprego tem sido uma das questões centrais nos 

mais recentes debates associados à questão da exclusão social. Tais processos 

ultrapassam hoje a faceta mais visível do desemprego, abarcando questões como: a 

falta de qualidade do emprego, os baixos níveis de remunerações, a precariedade dos 

vínculos contratuais, o primado das competências e a igualdade de oportunidades. 

Face à crescente individualização, típica das sociedades modernas, a fragilidade de 

certos grupos face à crescente segmentação do trabalho surge, não raras vezes, 

apresentada enquanto exigência de um mundo globalizado, sendo, numa lógica liberal, 

imputado ao indivíduo o ónus da responsabilidade. Contudo, a exclusão face ao 

trabalho é apenas uma dimensão da exclusão, representando um elemento 

desencadeador e potenciador da sucessiva quebra dos laços sociais. É neste contexto 

que “os grupos sociais desfavorecidos aqueles que, devido a ocuparem os lugares mais 

baixos no espaço das posições sociais, são particularmente vulneráveis a situações de 

pobreza tendendo a ser alvo de processos de exclusão social e acumulando handicaps 

que tornam difícil o acesso de uma parte significativa dos indivíduos que os compõem 

à condição de cidadania plena e a sua integração no mercado de trabalho. Este 

conjunto de factores e a forma discriminante como são encarados pelo resto da 

sociedade favorecem o desenvolvimento de mecanismos identitários que se traduzem 

pela emergência de «modos de vida» específicos” (Capucha, s/d: 4), com reflexo ao 

nível das práticas. 

Ao pensar as questões do risco social, facilmente identificamos categorias 

sociais que, na sequências da acumulação de um conjunto de factores, evidenciam 

maior vulnerabilidade a situações de pobreza e/ou exclusão: “os idosos pensionistas, 

os agricultores de baixos rendimentos, os assalariados de baixo nível de remuneração, 

os trabalhadores precários e da economia informal, as minorias étnicas, os 

desempregados e os jovens de baixa escolaridade e qualificação à procura do primeiro 

emprego” (Almeida et al, 1992: 67). Cada um deles desenvolve modos de vida 

específicos. Ao longo do estudo centrar-me-ei nas categorias que directamente se 
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relacionam com o mercado de trabalho, nomeadamente os desempregados e os jovens 

à procura de primeiro emprego, bem como nos modos de vida que caracterizam a 

vivência da exclusão por parte dos desempregados de longa duração, dos indivíduos 

com baixas qualificações e daqueles que se encontram já em círculos de pobreza 

instalada.  

O que tem estes grupos para oferecer a um mercado de trabalho cada vez mais 

exigente e competitivo? Como fazer face a esse mercado, rompendo com percursos 

pesadamente marcados por rupturas e sentimentos de fracasso? Que lugar ocupam 

estes indivíduos numa estrutura social que se ergue em torno do valor que o trabalho 

confere? Que futuro o daqueles a quem o presente limita as oportunidades, inibe os 

projectos e tolhe as realizações? 

Em que medida as novas políticas sociais, definidas com o propósito de 

incrementar o empowerment dos participantes, não servem para amenizar ou tornar 

discreta a presença de problemas sociais já aceites como inevitáveis face às mudanças 

impostas pela modernidade? 

 

2. DINÂMICAS DO MERCADO DE TRABALHO 

 

A multidimensionalidade das problemáticas em análise obriga a uma abordagem 

holística das mesmas que aborde os seus elementos e as relações que daí emergem. 

Para tal e com o intuito de enquadrar a análise na realidade nacional, importa 

examinar as dinâmicas recentes do mercado de trabalho. 

 Em Portugal, os últimos 40 anos foram marcados pela forte feminização do 

sistema de ensino e do mercado de trabalho, bem como pela recomposição 

socioprofissional da sociedade portuguesa. A estrutura sectorial do emprego 

caracterizava-se, no início de 60, por um forte peso do sector agrícola. No decurso do 

decénio e na sequência dos movimentos emigratórios, da alteração da relação da 

população com o território (marcada por deslocações direccionadas aos centros 

urbanos), do incremento do turismo e da actividade industrial, assistimos à diminuição 

do peso relativo daquele sector na economia nacional. A este nível Portugal conhece 

uma situação única no contexto europeu: a população empregada na indústria nunca 

foi predominante, passando-se directamente de uma população maioritariamente 

agrícola para uma população de serviços. Na realidade, o crescimento da população 

activa é subsidiária do forte incremento do sector terciário, na sequência do tardio e 

incipiente processo de industrialização nacional. Contudo, “para além de um sector de 
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serviços pouco desenvolvido em termos de emprego, a estrutura sectorial mostra 

predominância de actividades tradicionais, intensivas em mão-de-obra e um baixo grau 

de disseminação das novas tecnologias de informação e comunicação” (IEFP, 2005: 8). 

Pese embora o crescimento do sector terciário ser uma das características da 

nova economia, trata-se de um sector extremamente heterogéneo, na medida em que 

conjuga actividades que exigem elevados níveis de qualificação com actividades 

desqualificadas e desqualificantes, de carácter rotineiro e com enquadramento nas 

modalidades de emprego mais precárias. Profissionais científicos, intelectuais e 

técnicos constituem o núcleo central da nova estrutura de emprego, contudo também 

se enquadram neste sector de actividade os seus grupos periféricos. A terciariarização 

da economia pode portanto ocultar acentuadas desigualdades regionais, expressas na 

existência de bolsas de maior vulnerabilidade. 

A feminização da população activa, actualmente uma das mais elevadas no 

contexto comunitário, e a inversão da posição relativa dos diferentes sectores de 

actividade, são os dois eixos de transformação estrutural do mercado de trabalho 

nacional. 

O emprego no feminino desenvolve-se “em associação estreita com outros 

processos de mudança social, seja (...) no campo da escolarização, seja ao nível do 

estatuto social das mulheres, das relações familiares e dos estilos de vida” (Machado e 

Costa, 1998: 28). Se, num primeiro momento, decorre da falta de mão-de-obra 

decorrente dos intensos movimentos emigratórios, sendo nesta medida imposta por 

constrangimentos de ordem económica, nos anos mais recentes relaciona-se com o 

incremento das qualificações femininas (de acordo com os dados do INE, em 2007, 

46.8% da população activa eram mulheres). Pese embora o ténue crescimento do 

emprego registado nos últimos anos seja exclusivamente motivado pelo aumento do 

número de mulheres empregadas (a taxa de emprego feminina regista, entre 2000 e 

2007, um crescimento de 0.6 p.p., enquanto que a variação da taxa de emprego 

masculina é, para o mesmo período, de –1.6 p.p.), este aumento de natureza 

quantitativa não tem equivalência qualitativa, nomeadamente no que concerne ao tipo 

de funções desempenhadas, tipo de vínculo contratual e condições laborais.  
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Quadro 1 
População empregada total por regime de duração de trabalho e sexo 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 5020.9 5111.7 5137.3 5118.0 5122.8 5122.6 5159.5 5169.7 

M 2765.2 2809.7 2816.4 2787.1 2784.2 2765.4 2789.7 2789.3 

População 
empregada 

F 2255.7 2302.0 2320.9 2330.9 2338.6 2357.2 2369.8 2380.4 

 Total 4472.8 4545.7 4560.1 4520.7 4543.6 4546.5 4577.1 4543.8 
 M 2587.8 2621.1 2619.1 2584.8 2586.1 2572.2 2582.4 2566.3 
 

A tempo 
completo 

F 1885.0 1924.6 1941.0 1936.0 1957.5 1974.2 1994.7 1977.5 
 Total 548.1 566.0 577.2 597.2 579.2 576.1 582.4 625.9 
 M 177.4 188.6 197.3 2002.3 198.1 193.2 207.3 223.0 
 

A tempo 
parcial 

F 370.7 377.4 379.9 394.9 381.1 382.9 375.1 402.9 

Fonte: INE, Estatísticas do Emprego 
 

A análise da evolução do desemprego no decurso dos últimos sete anos, 

permite verificar que este nunca terá ultrapassado os 10%. Entre 2000 e 2007, a taxa 

de desemprego aumenta em Portugal 2 p.p., fixando-se, em 2007 em 8% (INE, 2007). 

Importa, a este nível salientar que estamos perante um desemprego cada vez mais 

selectivo e, em alguns casos, cada vez mais exclusivo. A selectividade está patente na 

maior vulnerabilidade de determinados grupos, nomeadamente, indivíduos com baixas 

qualificações, mulheres (as taxas de desemprego são sempre mais elevados no 

feminino) e jovens (a taxa de desemprego juvenil – 15-24 anos – é cerca de duas 

vezes superior à taxa de desemprego global, fixando-se em 2007 em 16.6%). A taxa 

de desemprego juvenil representa um dos principais factores críticos do mercado de 

trabalho, patenteando as crescentes dificuldades de transição para a vida activa. 
 

Quadro 2 
Evolução da taxa de desemprego por sexo, 2000-2007 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 3.9 4.0 5.0 6.3 6.7 7.6 7.7 8.0 
M 3.1 3.2 4.1 5.5 5.8 6.7 6.5 6.6 

Taxa de 
desemprego 

F 4.9 5.0 6.0 7.2 7.6 8.7 9.0 9.6 
Fonte: INE, Estatísticas do Emprego 

Quadro 3 
Evolução da taxa de desemprego por grupo etário, 2000-2007 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 8.6 9.4 11.6 14.5 15.3 16.1 16.3 16.3 
M 6.2 7.2 9.8 12.4 13.5 13.6 14.5 13.5 15-24 Anos 
F 11.6 12.1 13.9 17.0 17.6 19.1 18.4 20.3 

Total 4.1 4.1 5.6 7.5 7.2 8.9 9.1 9.8 
M 2.7 3.0 4.3 6.4 6.0 7.3 6.9 7.3 25-34 Anos 
F 5.7 5.3 7.2 8.8 8.5 10.6 11.5 12.4 

Total 3.2 3.2 4.0 5.1 5.5 6.5 6.3 6.7 
M 2.8 2.4 3.0 4.0 4.4 5.2 5.0 5.2 35-44 Anos 
F 3.6 4.2 5.2 6.4 6.8 8.0 7.8 8.4 

Total 2.7 2.6 3.0 3.6 4.5 5.2 5.4 5.6 
M 2.5 2.4 2.9 3.7 4.5 5.4 5.1 5.4 

Ta
xa

 d
e 

de
se

m
pr

eg
o 

+ 45 Anos 
F 2.8 2.9 3.1 3.6 4.6 5.1 5.6 5.9 

Fonte: INE, Estatísticas do Emprego 
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Algumas das debilidades estruturais do mercado de trabalho nacional são 

visíveis na análise desagregada da taxa de desemprego por nível de escolaridade. De 

facto, não são notórias variações acentuadas entre os diversos grupos considerados, 

não se verificando, em Portugal, uma relação directa entre aumento dos níveis de 

habilitação escolar e diminuição do desemprego. Pese embora as novas exigências 

impostas aos recursos humanos em termos de perfis de competências, patentes no 

paradigma informacional proposto por Castells (2005), a relação entre qualificação 

escolar e diminuição do desemprego entre os mais qualificados não é, em Portugal, 

uma relação linear. O desemprego de inserção é uma realidade, por vezes pesada, 

para os recém licenciados que vêem frustradas as suas expectativas relativamente aos 

títulos académicos, redefinindo as suas expectativas de acesso ao mercado de 

trabalho, mediante a aceitação da desqualificação ou da subqualificação das funções a 

assumir. 

 

Quadro 4 
Evolução da taxa de desemprego por nível de escolaridade completo, 2000-2007 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total 3.9 4.0 4.9 6.2 6.8 7.8 7.7 8.0 
M 3.2 3.1 4.1 5.5 6.0 6.8 6.5 6.7 Até 3º CEB 
F 4.9 5.1 6.0 7.2 8.0 9.0 9.3 9.8 
Total 4.6 4.6 5.5 6.9 6.9 8.0 8.5 8.2 
M 3.2 3.8 4.7 5.8 5.9 6.7 7.6 6.8 

Sec. /Pós 
sec 

F 6.1 5.3 6.3 8.1 8.0 9.4 9.3 9.5 
Total 3.1 3.4 4.9 6.0 5.3 6.3 6.3 7.5 
M 2.4 2.3 3.2 4.9 4.7 5.6 4.9 5.5 

Ta
xa

 d
e 

de
se

m
pr

eg
o 

Superior 
F 3.7 4.2 5.9 6.7 5.7 6.8 7.4 8.8 

Fonte: INE, Estatísticas do Emprego 

 

O desemprego de longa duração (DLD), é uma realidade que progressivamente 

ganha saliência no mercado de trabalho, sendo, no quarto trimestre de 2007, o peso 

relativo do DLD face ao desemprego global de 48.7%. Por outro lado, agrava-se 

igualmente o desemprego de muito longa duração. “Este núcleo duro do desemprego, 

com dificuldades acrescidas de reinserção no mercado de trabalho, é essencialmente 

composto por trabalhadores de escalões etários intermédios, com défices de 

habilitações e qualificações, e com forte presença de mulheres” (IEFP, 2005: 8). 
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Quadro 5 
Evolução da taxa de desemprego por duração da procura de emprego, 2000-2007 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

< 1 mês Total 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 

1 a 6 meses Total 1.5 2.0 2.4 2.1 2.2 2.2 2.2 2.4 

7 a 11 
meses Total 0.5 0.7 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 

Ta
xa

 d
e 

de
se

m
pr

eg
o 

12 meses ou 
mais Total 1.7 1.6 1.7 2.2 2.9 3.8 4.0 3.9 

Fonte: INE, Estatísticas do Emprego 

 

As taxas de inactividade registam, desde a década de 80, uma tendência 

decrescente, decorrente fundamentalmente de dois factores: entrada massiva da 

mulher no mercado de trabalho e entrada ou permanência mais prolongada no 

mercado de trabalho de pessoas entre os 55 e os 64 anos. Não obstante, a 

inactividade continua a ser maioritariamente feminina e com maior prevalência entre a 

mão-de-obra menos qualificada. Em 2007, a taxa de inactividade era de 37.4% 

(registando uma queda de 1.5 p.p. relativamente a 2000), sendo de 30.5% para o 

sexo masculino e de 43.7% para o sexo feminino. Verifica-se que, desde o ano 2000, 

este indicador decresce no feminino (registando, entre 2000 e 2007 uma variação de -

3.4 p.p.) e aumenta no masculino (registando, entre 200 e 2007, uma variação de 0.6 

p.p) (INE, 2007). 

Se o papel central do emprego, no que concerne à inclusão social, é 

comummente reconhecido, reconhece-se igualmente o papel limitado das políticas de 

emprego no combate à exclusão social. Atendendo às características da nova 

economia, às novas e maiores exigências que impõe ao capital humano e à 

multidimensionalidade da exclusão, assume-se a necessidade de fazer convergir 

sinergias entre políticas de domínios diversos (educação, saúde, habitação, rede de 

equipamentos de apoio à infância e à terceira idade...).  

Relativamente ao mercado de trabalho importa ainda reter alguns impactos da 

modernidade demográfica, nomeadamente do envelhecimento da população. Este, a 

par da diminuição da taxa de natalidade, tem vindo a pôr em causa a capacidade 

competitiva da economia, podendo comprometer no futuro as taxas de emprego e 

crescimento económico mais elevadas. Por outro lado: 

 põe em causa a sobrevivência do Estado-providência na medida em que 

se agrava a relação entre o número de contribuintes activos e o número 

de beneficiários de prestações sociais, nomeadamente, pensões e 

subsídios de doença/invalidez; 
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 impõe uma contracção da mão-de-obra que pode implicar a não 

renovação de determinados grupos profissionais, na medida em que a 

relação entre aqueles que saem e aqueles que entram é deficitária; 

 o prolongar da vida activa impõe a adopção de medidas que assegurem 

a qualidade e produtividade do trabalho. Nesta medida o investimento 

em acções de formação ao longo da vida representa um elemento axial, 

enquanto garantia da adequação das competências individuais às novas 

exigências do mercado. 

Importa ainda destacar o forte crescimento verificado nos últimos anos, em 

Portugal, das formas de trabalho atípicas. As novas modalidades de emprego, 

assumem uma maior relevância face à adopção de estratégias de gestão assentes na 

flexibilidade numérica. Estas modalidades de emprego são mais frequentes entre as 

mulheres. “As diferentes formas de emprego precário que compõem o emprego não 

permanente continuam a assumir uma proporção elevada, sendo responsáveis, em 

grande medida, pelo crescimento que o emprego registou nos últimos anos” (IEFP, 

2005: 8). 

A persistência dos índices de desemprego e a sua caracterização socio- 

-demográfica, quando associados a factores históricos que marcaram a evolução socio- 

-económica da sociedade portuguesa, bem como às recentes transformações nos 

mercados, conferem ao desemprego um carácter estrutural, tornando saliente a 

emergência de um novo grupo de desempregados: aqueles que, face às novas 

exigências, se tornam inempregáveis. De que forma o mercado de trabalho, analisado 

enquanto sistema de emprego, se reequilibra face à actual dialéctica entre as esferas 

do económico e do social, e as imposições de coesão inerentes aos princípios 

fundadores das sociedades modernas? 

Enquanto sistema e face às mutações impostas pela modernidade, terá o 

mercado de trabalho já reencontrado o seu reequilíbrio, sendo disso a 

inempregabilidade de certos grupos uma manifestação? Até que ponto isto é 

consonante com os alicerces das sociedades modernas? Na realidade as contradições 

são várias e vão desde: 

 as exigências de mão-de-obra qualificada e a taxa de desemprego dos 

mais qualificados; 

 as novas exigências em termos de competências detidas e trajectórias de 

vida que, numa lógica de reprodução, interrompem precocemente os 

percursos escolares e formativos; 
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 as princípios de igualdade, a segmentação do mercado de trabalho e a 

individualização das relações de trabalho; 

 a sociedade enquanto estrutura coesa e o crescente individualismo e 

consequente responsabilização individual por trajectórias de vida que se 

apontam como o resultado de escolhas individuais; 

 a intensificação e extensão do número de situações de pobreza e 

exclusão, que assumem, face às mudanças impostas pela modernidade, 

novas formas e novos perfis. 

 

3. POPULAÇÃO, EMPREGO E DESEMPREGO EM MATOSINHOS 

 

A expressão local de problemas nacionais, não é uniforme, encontrando-se 

intimamente relacionada com especificidades territoriais. Remetendo o campo de 

análise da investigação para um contexto local, impõe-se fazer uma breve 

caracterização da população, do emprego e desemprego no Concelho de Matosinhos.  

Matosinhos, “terra de gente e mar”, nasceu e desenvolveu-se a partir da foz do 

rio Leça, aproveitada para construir o Porto de Leixões, infraestrutura que viria a 

provocar profundas alterações na paisagem, nos costumes e nos modos de vida da 

população.  

Desde sempre associada ao mar, pelo forte peso do sector das pescas e da 

indústria conserveira no desenvolvimento económico e no rendimento das famílias, a 

cidade viveu nas últimas décadas um crescimento acentuado. De acordo com o último 

momento censitário, Matosinhos tinha 167.026 habitantes e uma densidade 

populacional de 2680.9 hab/Km2 (superior à da verificada para o Grande Porto). 

 
Gráfico 1 

Evolução da população residente no Concelho de Matosinhos 

Fonte: INE, dados apresentados no Diagnóstico Social do Concelho de Matosinhos 
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Estes números traduzem o aumento populacional a que o Concelho tem 

assistido nas últimas décadas. Entre 1981 e 2001, a população residente aumentou 

cerca de 30 mil habitantes, o que corresponde a um crescimento de 22.4%. Esta 

realidade deve-se, por um lado, ao crescimento natural da população e, por outro, à 

forte atractividade das zonas periféricas da cidade do Porto enquanto novas zonas 

residenciais. 

Uma análise mais pormenorizada do crescimento concelhio torna patente um 

padrão de crescimento desigual entre as dez freguesias do Concelho: 

- Matosinhos, Sra. da Hora e S. Mamede Infesta são aquelas que 

concentram mais população; 

- Leça do Balio, Matosinhos, S. Mamede Infesta e Leça da Palmeira, 

concentram as maiores percentagens de população idosa; 

- Sra. da Hora, Sta. Cruz do Bispo, Custóias, Guifões e Lavra, registam um 

maior peso de população jovem (0-14). 

De acordo com os dados do Diagnóstico Social do Concelho, há uma presença 

de crianças e jovens “bem mais expressiva em certas zonas do Concelho, 

nomeadamente em alguns bairros sociais” (CMM, 2005: 28). 

Na realidade, o crescimento urbano do Concelho e os processos de 

desenvolvimento socio-económico daí decorrentes tiveram impacto na emergência de 

processos de segregação sócio-espacial, cuja manifestação mais expressiva foi a 

construção de vários núcleos de habitação social. Aí se criaram obstáculos que 

dificultam a emancipação social da população residente. Não obstante as preocupações 

recentes relativamente à eliminação desses obstáculos, a produção de habitação social 

esteve imbuída, sobretudo das construções mais antigas, de uma lógica estigmatizante 

patente por um lado na concentração espacial de uma população socialmente 

homogénea e por outro na pauperidade arquitectónica. Estes são factores que 

determinam o contraste com o meio envolvente. «A concentração num mesmo lugar 

de uma população cuja homogeneidade reside na séria privação dos recursos 

socialmente valorizados é uma prática que, ao reunir os «indesejáveis» num mesmo 

bairro, contribui para reforçar a referida privação, muito em especial em matéria de 

cultura e práticas culturais» (Queirós e Gros, 1996: 29). 

Estes espaços são, de per si, espaços que potenciam a ruptura. As 

características dos seus habitantes, os seus percursos e o afastamento espacial da 

estrutura social, ditam o progressivo enfraquecimento dos laços sociais. Neste sentido, 
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são espaços de maior vulnerabilidade nos quais se torna propício o desenvolvimento e 

a acumulação de alguns handicaps, bem como o desencadeamento de situações de 

exclusão social, potenciadoras do não exercício de direitos de cidadania. Neles marcam 

presença agregados com baixos níveis de rendimentos e nos quais prevalecem traços 

como: baixos níveis de escolaridade decorrentes quer da desvalorização da escola, 

quer de uma tendência bastante acentuada para o abandono escolar precoce; baixas 

qualificações profissionais; entrada precoce no mercado de trabalho; elevada 

incidência de problemas de desemprego; percursos profissionais marcados pela 

precariedade, com expressão em integrações profissionais breves, em sectores de 

actividade pouco qualificados e frequentemente sem qualquer tipo de vínculo 

contratual com a entidade empregadora. 

A progressiva intensificação do número de situações que tornavam urgente a 

intervenção social esteve na base da candidatura, em 1996, da Câmara Municipal de 

Matosinhos (C.M.M.) ao projecto-piloto do Rendimento Mínimo Garantido (R.M.G.) que 

abrangeria 4300 famílias do concelho (Matosinhos, Custóias, Guifões, Lavra, Perafita, 

Santa Cruz do Bispo e São Mamede Infesta). 

Desde a implementação dos Projectos de Luta contra a Pobreza, a execução das 

políticas sociais no Concelho é orientada por uma cultura de trabalho em parceria. O 

amadurecimento desta lógica de intervenção esteve na base da dinamização, em 2000, 

do programa Rede Social (tendo sido Matosinhos, um dos Concelhos piloto na 

concretização do programa). A incorporação, pelas entidades parceiras, da lógica e 

metodologia inerentes ao funcionamento em Rede permitiu que a implementação das 

políticas socais no Concelho seja, desde então, orientada pelo diagnóstico social do 

Concelho elaborado ainda na fase de experiência piloto. As actualizações do 

documento, efectuadas com base nas estatísticas oficiais e numa metodologia 

participativa, têm representado o pilar de estratégias de intervenção concertadas, de 

reconceptualização de metodologias de intervenção (atendimento integrado) e da 

organização de candidaturas a vários programas (Quadro Prevenir II do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência, Equal, Plano de Respostas Integradas – PRI, Escolhas 

e Progride, no âmbito do qual foi criada a Loja de Emprego). 

A duas últimas décadas do século XX marcaram o Concelho pela modernização 

no seu tecido produtivo. A progressiva perda de importância dos sectores da pesca e 

da indústria transformadora de pescado, fez-se acompanhar pelo acentuado 

crescimento do sector dos serviços. Em 2005, 42.463 dos empregados no Concelho, 
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desenvolviam a sua actividade profissional naquele sector (destes, 48% eram mulheres 

e 52% homens); 16.186 trabalhavam na indústria e 431 na agricultura. 

 

Gráfico 2 
Distribuição da população empregada no 
Concelho de Matosinhos por sectores de 

actividade 

Fonte: Ministério da Segurança Social e do 
Trabalho, Quadros de Pessoal, 2005, dados 
apresentados pelo Observatório do Emprego da 
Rede Social do Concelho de Matosinhos 

 

Pese embora o Concelho de Matosinhos ter conhecido, nas últimas décadas, um 

acentuado processo de crescimento, o desenvolvimento socio-económico daí 

decorrente não deixou de se manifestar no acentuar das problemáticas associadas à 

pobreza e exclusão, nomeadamente aquelas que mais dependem do funcionamento do 

mercado de trabalho. São, deste modo, afastadas as visões mais optimistas que 

estabeleciam uma relação directa entre crescimento económico e esbatimento das 

desigualdades sociais. A este nível constata-se, no Concelho, a manutenção de um 

número elevado de desempregados, realidade face à qual apresentam maior 

vulnerabilidade grupos pouco qualificados, com baixos níveis de escolaridade e défices 

de competências pessoais, sociais e profissionais. São grupos cujas práticas e modos 

de vida se ajustam e reajustam a percursos de inserção profissional não lineares, 

marcados pela permanente transição entre emprego, desemprego, inactividade e, em 

alguns casos, formação. Para estes grupos prevalecem situações recorrentes de 

precariedade, particularmente agravadas pelas transformações registadas, nos últimos 

anos, no funcionamento do mercado de trabalho, entre as quais se destaca a 

precarização, flexibilização e desagregação do trabalho, bem como a emergência de 

novas modalidades de emprego, factos que vêm contribuindo para a crescente 

segmentação da mão-de-obra. 

Serviços
72%

Agricultura
1%

Indústria
27%
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Uma análise mais detalhada do desemprego no Concelho permite verificar a 

maior prevalência das mulheres entre a população desempregada do Concelho, bem 

como, de indivíduos com baixos níveis de escolaridade e com idades compreendidas 

entre os 35 e os 54 anos. De referir ainda que 48.85% dos desempregados estão 

inscritos no Centro de Emprego há mais de um ano, encontrando-se por isso em 

situação de desemprego de longa duração. 

 

Gráfico 3 
Número de pessoas desempregadas registadas no 

Centro de Emprego de Matosinhos, por sexo (Dezembro 
de 2007) 
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Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais 
 

 

Gráfico 4 
Distribuição das pessoas inscritas no Centro de 

Emprego de Matosinhos, por grupo etário (Dezembro 
de 2007) 

<25
11%

25-34
21%

35-54
45%

55 ou +
23%

 
Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais 
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Gráfico 5 
Distribuição das pessoas inscritas no Centro de Emprego de 

Matosinhos, por nível de escolaridade (Dezembro de 2007) (%) 
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Fonte: IEFP, Estatísticas Mensais 

 

A estreita relação entre as questões associadas ao emprego/desemprego, 

pobreza e exclusão, sobressaem ao nível do Diagnóstico Social, realizado pela Rede 

Social do Concelho, que torna evidentes necessidades como: 

- criação de um serviço de apoio a cidadãos com maiores dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho; 

- de um espaço formativo para desenvolvimento de competências chave à 

inserção em acções de formação de cariz qualificante ou no mercado de 

trabalho; 

- de respostas de carácter multidisciplinar para a população com estas 

características. 

A centralidade das questões associadas ao funcionamento do mercado de 

trabalho, ao nível do Diagnóstico Social do Concelho (tendência geral às diversas 

Redes concelhias), não deixa de ser paradoxal com a mudança da regulamentação das 

Redes Sociais, que determina a não obrigatoriedade de representação do emprego nas 

Comissões Locais de Acção Social (CLAS), dificultando assim, a complementaridade, 

articulação, subsidiariedade e congregação de esforços na definição de medidas neste 

domínio de intervenção. 

Trata-se de um campo sobre o qual é difícil intervir. As dificuldades decorrem 

do peso acentuado de variáveis conjunturais, de natureza económica; de factores 
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característicos de uma estrutura social pouco escolarizada, pouco qualificada, 

habituada à falta de rigor e de planeamento e de uma estrutura económica 

tardiamente industrializada, sem especialização, parcamente desenvolvida do ponto de 

vista tecnológico e sem uma estratégia nacional subjacente.  

Castel (2001) analisa a emergência de respostas territorializadas para os 

problemas sociais, não como uma mudança na essência das problemáticas, mas como 

o seu reordenamento. A procura de respostas em níveis de intervenção micro, mais do 

que uma resposta às especificidades territoriais desses problemas, representa uma 

preocupação em conciliar sinergias na busca de uma resposta não encontrada no plano 

das políticas nacionais. No domínio do emprego, e atendendo às dificuldades 

associadas à intervenção nesta área, decorrentes do peso de alguns obstáculos de 

natureza estrutural, corre-se o risco de as medidas desenhadas e transpostas para o 

terreno se tornarem formas de gestão do não-emprego. Esta questão é 

particularmente relevante atendendo ao facto de a generalidade das políticas 

territorializadas serem implementadas com base em projectos, cuja duração não se 

coaduna com as necessidades de uma intervenção a médio prazo.  

Em Matosinhos, intervir no domínio do emprego/desemprego de forma 

inovadora e procurando escapar ao risco mencionado, torna-se particularmente 

complicado face ao fechamento e à dificuldade de estabelecer parcerias institucionais 

com o Centro de Emprego. 

Há, na realidade, um conjunto de factores que fazem com que a centralidade 

do domínio do emprego ao nível dos diagnósticos se esbata quando se passa para os 

Planos de Desenvolvimento Social e Planos de Acção. Em Matosinhos, a Loja de 

Emprego surge como uma resposta de intervenção territorializada, criada no âmbito da 

Rede, com o objectivo de, ultrapassando a insuficiente eficácia das respostas 

nacionais, responder a um dos principais problemas do Concelho: o desemprego. O 

objectivo do serviço passa pela intervenção junto de públicos que, pelas suas 

trajectórias, se encontram em situação de exclusão social, evidenciando dificuldades 

acrescidas de reinserção no mercado de trabalho. A Loja de Emprego resultou de uma 

candidatura da Rede Social do Concelho ao Programa para a Inclusão e 

Desenvolvimento (financiado pelo Ministério da Segurança Social), tendo sido definidos 

como objectivos específicos para a sua intervenção: 

- apoiar percursos individuais de inserção; 

- dinamizar acções de formação de curta duração, definidas à medida, nos 

domínios das competências teóricas básicas (tecnologias de informação e 
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comunicação; linguagem e comunicação; matemática para a vida e língua 

estrangeira), competências pessoais, sociais e de empregabilidade; 

- definir, de acordo com os perfis, necessidades e motivações, outro tipo de 

percursos formativos (nomeadamente de carácter profissionalizante); 

- articular com o tecido empresarial do Concelho no sentido de potenciar a 

integração no mercado de trabalho. 

A metodologia de trabalho assenta nos princípios da proximidade e da 

flexibilidade das respostas, procurando-se definir percursos e objectivos à medida das 

necessidades e do perfil de cada um. Trata-se de um espaço que potencia a reflexão 

dos desempregados relativamente ao seu futuro, promove o seu empowerment e 

fornece algumas ferramentas que podem facilitar o seu processo de procura de 

emprego (formação, serviços de orientação e aconselhamento, consultoria para a 

criação do próprio emprego e um espaço de procura autónoma com computador ligado 

à Internet, impressora, jornais, papel, envelopes, selos e telefone). O trabalho 

desenvolvido é um trabalho partilhado, ao longo do qual o técnico apoia, mas não se 

substitui ao desempregado, que é sempre impelido no sentido da pró-actividade e da 

autonomia no seu processo de procura. 

A Loja de Emprego iniciou actividade em 2006 e, até ao final de Dezembro de 

2007, já tinham sido acompanhadas 585 pessoas, das quais 68% do sexo feminino e 

32% do sexo masculino. No que concerne ao escalão etário dos indivíduos 

acompanhados verifica-se que 19% têm entre 20 e 24 anos, 30% entre 30 e 39 anos e 

24.7% têm mais de 45 anos. Do ponto de vista das habilitações escolares, trata-se de 

uma população heterogénea. 56% dos desempregados acompanhados na Loja detêm 

um nível de escolaridade igual ou superior ao 9º ano, sendo interessante verificar que 

20.3% detêm o 12º ano e 7% formação média ou superior. Esta realidade vai de 

encontro aos traços gerais que caracterizam o mercado de trabalho nacional. 

Tal torna saliente, por um lado, a grande latitude do desemprego e, por outro, 

a extensão das situações de vulnerabilidade a todos os grupos sociais, decorrente das 

lógicas de funcionamento do mercado de trabalho. Será ainda importante questionar 

em que medida a discriminação positiva dos grupos tradicionalmente mais vulneráveis 

faz sentido, na definição das políticas sociais criadas sob os princípios da inclusão. O 

uso e abuso dos conceitos de pobreza e exclusão conduz a uma normatividade na sua 

análise que ensombra a actual extensividade de problemáticas com potencial impacto 

ao nível da vulnerabilidade social dos indivíduos. Nas sociedades modernas, o 



 25

desemprego surge com esse predicado, sob o qual Paugan (2003) caracteriza a nova 

pobreza. 

No que respeita à actividade desenvolvida pela Loja de Emprego, os resultados 

obtidos desde o início do projecto e até ao final de 2007, demonstram tratar-se de 

uma metodologia de intervenção, que pela flexibilização das respostas (definidas à 

medida das dificuldades individuais), tem permitido fazer algo mais do que a gestão da 

ausência de trabalho. Da avaliação da intervenção destacam-se dados como: 

 477 encaminhamentos para ofertas de trabalho; 

 109 integrações no mercado de trabalho; 

 definição de 365 percursos formativos; 

 229 participações nas acções de formação implementadas; 

 articulação com 24 empregadores e 4 empresas de recrutamento e 

selecção; 

 43 utilizadores do espaço de procura autónoma. 

Pensar no público abrangido pela Loja de Emprego coloca-nos perante um 

universo vasto e muito diversificado, cujos únicos traços em comum são: a residência 

no Concelho e a situação de desemprego ou desejo de mudança de emprego, face à 

precariedade da actual situação profissional. Contudo, a investigação desenvolvida 

centrar-se-á naqueles que, por se encontram em situação de pobreza e exclusão, 

recorreram à medida RMG/RSI. Neste sentido, desenvolveu-se um estudo de caso 

centrado nesta franja de população abrangida pela Loja de Emprego do Concelho de 

Matosinhos. 

Tendo em vista a melhor compreensão das problemáticas associadas às 

estratégias de inserção profissional de públicos em situação de exclusão, considera-se 

ser possível, através do conhecimento sociológico do Concelho e das características do 

grupo em estudo, perceber em que medida a estratégia de intervenção adoptada na 

Loja de Emprego se revela eficaz na activação do seu público alvo, bem como na 

promoção da sua inserção. Simultaneamente importa compreender em que medida a 

(re)inserção no mercado de trabalho representa uma possibilidade de ruptura com 

situações de pobreza/exclusão. Assim, o estudo incidirá nos clientes da Loja 

beneficiários de RSI, e que tenham definidos, no âmbito do seu PI, acções nas áreas 

do emprego e/ou formação profissional. A selecção deste objecto de análise deve-se 

ao facto de ser um grupo particularmente vulnerável à pobreza e exclusão, com forte 

expressão no Concelho. Estas situações relacionam-se com o afastamento mais ou 

menos prolongado do mercado de trabalho (pelo menos formal), com situações de 
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precariedade económica, bem como com outro tipo de problemáticas que lhes poderão 

estar associadas: baixos níveis de escolaridade; défice de qualificações; inserções 

precoces e precárias no mercado de trabalho; instabilidade familiar; comportamentos 

de risco; histórias de vida e socializações marcadas pela presença das problemáticas da 

pobreza e exclusão.  

A pertinência da temática e do caso em análise decorre da necessidade de 

avaliar a validade metodológica de novas práticas de intervenção que, ao incidir sobre 

processos de mobilização de beneficiários das medidas sociais, pretendem 

compreender e promover a ruptura com dinâmicas de vulnerabilidade, estigmatização 

e exclusão. A associação das questões da pobreza, da exclusão e da vulnerabilidade 

dos beneficiários da medida RSI, impõe uma análise compreensiva destas 

problemáticas, no sentido de potenciar a análise do impacto de um projecto, criado no 

âmbito das novas políticas sociais na área de emprego. 

As dificuldades de inclusão no mercado de trabalho, a acumulação de 

desvantagens decorrente de uma estrutura deficitária de capitais, o prolongar de 

situações de pobreza e exclusão e a não linearidade das relações entre formação 

(enquanto estratégia de desenvolvimento de competências), emprego, desemprego e 

situações recorrentes de precariedade, impõem novas exigências em termos de 

intervenção. Encontrar possíveis regularidades ao nível das histórias e percursos de 

vida e das estratégias definidas para gerir ou romper com esses percursos de vida; 

perceber em que medida a (re)inserção no mercado de trabalho representa, de facto, 

uma ruptura com situações de pobreza/exclusão; conhecer os mecanismos de 

reprodução ou ruptura com situações de pobreza/exclusão dos beneficiários; analisar a 

forma como é valorizado o trabalho e, perceber em que medida a estratégia de 

intervenção adoptada na Loja de Emprego se revela eficaz na activação do seu 

público-alvo e na promoção da sua inserção, são os objectivos do estudo. A 

triangulação entre três eixos de análise: pobreza e exclusão; mercado de trabalho e 

desemprego; políticas sociais e sua implementação permitirá contribuir para o 

conhecimento sociológico destas problemáticas. 

Combinando as etapas de não acesso ao mercado de trabalho com as de 

dissolução das relações sociais, poder-se-á reconstituir o processo de exclusão. Não se 

trata de uma fatalidade irreversível, mas de uma série de encadeamentos biográficos 

aos quais se associam factores estruturais e que poderão, a qualquer momento (com 

graus de probabilidade variáveis), dar lugar a novos encadeamentos suportados por 

outros mecanismos. Considera-se então a exclusão, não como um estado, mas como 
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uma articulação incerta entre dois processos, um de natureza biográfica, outro de 

natureza relacional. Estes impõem que o indivíduo seja capaz de operar uma 

transacção entre as vertentes biográfica e relacional, face a um novo contexto, 

marcado por novas políticas, novas práticas de relacionamento, novas modalidades de 

emprego e novas formas de organização do trabalho. Este enquadramento impõe 

novas trajectórias adequadas às exigências da flexibilidade, ajustadas a um cenário de 

incerteza objectiva que se traduz em riscos subjectivamente vivenciados. A questão 

que aqui se coloca é a de perceber em que medida a Loja de Emprego surge como um 

mecanismo capaz de apoiar estratégias de inversão de percursos biográficos pautados 

pela exclusão.  

Tendo em vista o alvo de análise e os objectivos do estudo, o trabalho de 

investigação a desenvolver terá como base uma questão: em que medida a Loja de 

Emprego representa uma estratégia de inserção socioprofissional para os beneficiários 

do RSI? 

 
4. DIMENSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

4.1.EIXOS TEÓRICOS E HIPÓTESES 

 

Os objectivos traçados para o estudo obrigaram à construção de um quadro 

teórico e metodológico eclético que permitisse analisar, simultaneamente, variáveis 

macro estruturais e o modo como estas condicionam as práticas individuais e se 

traduzem em diferentes modos de vida. Deste modo foram definidos três pilares 

teóricos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO DE TRABALHO 
Eixos de análise: emprego; trabalho; 

desemprego; segmentação; competências 

POLÍTICAS SOCIAIS 
Eixos de análise: RMG/RSI, 

planos de inserção, 
inserção/integração, estratégias 

de intervenção a nível micro 

POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 
Conceitos centrais: 

desqualificação social, 
desafliação, modos de vida 

QUESTÃO DE PARTIDA 
Representa a Loja de Emprego uma estratégia 

de inserção sócio-profissional para os 
beneficiários do RSI? 
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A análise do mercado de trabalho obriga à análise de propriedades estruturais 

que condicionam o seu funcionamento e o lugar que aí, cada um ocupa. A geografia 

socioprofissional sofreu nas últimas décadas transformações acentuadas que obrigam à 

análise dos múltiplos factores que a determinam. A este nível a centralidade do 

conceito sociológico de qualificação, abarcando as suas três dimensões analíticas, 

qualificação do trabalhador, do emprego (posto de trabalho) e qualificação 

convencional, congrega as sinergias estabelecidas entre os sistemas sociais que as 

produzem. Da relação entre estes, decorrem os processos sociais produtores de 

movimentos de classificação, desclassificação e reclassificação social (Bourdieu, 1978), 

surgindo as qualificações enquanto resultado de uma rede de relações entre os 

diversos sistemas em que os indivíduos se inserem. Nesta rede de relações as 

qualificações surgem como processo multideterminado, para o qual contribuem o 

sistema educativo, as formas de organização do trabalho e os sistemas de relações 

profissionais. 

Como salienta Parente (2008), a análise dos processos de hierarquização social 

decorrentes das qualificações, permite constatar que nem sempre há uma 

correspondência entre a classificação dos empregos e a qualificação que efectivamente 

o trabalhador mobiliza no exercício da sua actividade profissional. Ora, mais do que a 

detenção de um determinado nível de qualificação, decorrente da detenção de um 

título académico ou grau de ensino, importa perceber em que medida elas são 

valorizadas e reconhecidas do ponto de vista social, e se manifestam nas dimensões 

instrumental e social do trabalho. A valorização e o reconhecimento dos títulos 

escolares e os processos de distinção social a eles associados, impõe às qualificações 

uma forte dimensão simbólica, legitimando quer as formas de organização e divisão do 

trabalho no interior das estruturas organizacionais, quer a própria estruturação interna 

do mercado de trabalho, que se reconfigura em diferentes segmentos. “As categorias 

formais de classificação dos empregos e das profissões reflectem esta dinâmica de 

carácter estrutural, mais de cariz ideológico e político do que de cariz técnico e 

económico, não sendo imparciais nem ausentes de elementos de poder e de 

dominação” (Parente, 2008: 32). 

Analisar o mercado de trabalho implica ainda atender a realidades como a 

evolução tecnológica, a globalização, a volatilidade dos mercados e o acentuar das 

lógicas concorrenciais, que impõem ao trabalho profundas transformações, analisadas 

por Castells (2005) à luz de um novo paradigma – o informacionalismo. Os novos e 

emergentes desafios impõem, aos recursos humanos, novos e cada vez mais exigentes 
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requisitos que revelam a obsolescência da tradicional lógica das qualificações e 

impõem a mobilização de competências. A lógica das competências representa, por um 

lado, o consubstanciar da individualização das relações de trabalho e, por outro, a 

necessidade de flexibilizar a gestão dos recursos humanos, aos quais se exige uma 

permanente e constante actualização, exigência que traz para primeiro plano os 

processos de aprendizagem ao longo da vida. 

Estas transformações obrigam, pela sua amplitude, à análise dos sistemas de 

ensino e de formação no sentido de perceber até que ponto estes se revelam capazes 

de acompanhar as transformações verificadas nas sociedades modernas, 

disponibilizando, ao mercado de trabalho, recursos que progressivamente respondam 

às necessidades emergentes. A capacidade de adaptação e de actualização face a 

novas formas de fazer e de agir, impõem que o sistema educativo/formativo dote os 

indivíduos de uma formação base que sendo suficientemente flexível, promova 

competências ao nível do aprender a aprender, do saber-fazer, saber-estar e saber-ser 

que, sendo mobilizadas, funcionam como elemento potenciador de empregabilidade, 

num mercado cada vez mais concorrencial, instável e segmentado. 

A nível social, o acentuar da precariedade e a emergência de novas formas de 

pobreza, retratam o acentuar das desigualdades, o aumento quantitativo e a 

diversidade dos fenómenos de pobreza e de exclusão. Os processos de desqualificação 

social (Paugan, 2003) e de desafiliação (Castel, 2001) traduzem a progressiva 

individualização das relações sociais. A este nível o conceito de modos de vida 

(Capucha, 2005) torna evidentes exteriorizações, visíveis ao nível das práticas e das 

condicionantes estruturais que enformam as vida de cada indivíduo, das quais a 

segmentação do mercado de trabalho e o aumento do número de beneficiários das 

medidas de protecção social, são algumas expressões. 

A intensificação e extensividade de algumas problemáticas, até então 

fortemente associadas a alguns grupos, traz para o primeiro plano das agendas 

politicas as questões sociais que ganham saliência aquando o questionar dos pilares 

centrais das democracias modernas abalando a própria coesão das estruturas sociais. 

A emergência de uma nova geração de políticas sociais, assente nos princípios da 

territorialização, do envolvimento, da participação, da activação e da promoção do 

empowerment, impõe a rentabilização de sinergias e a maximização das 

potencialidades de todos os intervenientes nos processos de intervenção. 
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A questão que orienta o estudo prende-se precisamente em perceber até que 

ponto esta nova geração de políticas é percebida pelos seus destinatários como 

efectiva oportunidade de estabelecer a ruptura com modos de vida incorporados. 

A jusante desta questão encontra-se outro pilar analítico da investigação, com 

enquadramento na teoria da prática de Pierre Bourdieu. A este nível considera-se que 

as práticas individuais incorporam traços (as propriedades) das regularidades sociais, 

sendo orientadas pelo habitus que se manifesta nos diversos campos sociais. Nesta 

lógica, as práticas surgem como exteriorizações, que resultam da dialéctica que se 

estabelece entre as disposições subjectivas (interiorizadas) e as condicionantes 

objectivas da situação. A realidade social é construída pelos indivíduos, ao longo das 

interacções sociais que estabelecem, nas quais se manifestam as desigualdades 

sociais, uma vez que o posicionamento individual nesta teia interrelacional resulta, 

antes de mais, da estrutura de capital detido por cada um. É neste enquadramento 

que serão analisadas as trajectórias profissionais, enquanto produto do passado dos 

indivíduos, quer em termos de trajectória educativa e formativa, quer em termos de 

constrangimentos estruturais a que estiveram sujeitos, quer ainda em termos de 

processos de formação do habitus. “As trajectórias profissionais e educativas, ao 

resultarem de um conjunto de constrangimentos estruturais decorrentes das agências 

de socialização particularmente primárias, bem como dos recursos em termos de 

capital social, cultural e económico, traduzem processos de incorporação do habitus” 

(Parente, 2008: 38). 

Mais do que a mobilização de competências importa atender aos processos que 

a montante determinaram a sua formação, aquisição e desenvolvimento e que a 

jusante condicionam o seu reconhecimento, validação e valorização. As trajectórias 

individuais resultam da intercepção de variáveis macrosociais, nomeadamente dos 

sistemas de educação/formação, do funcionamento do mercado de trabalho, das 

modalidades de gestão dos recursos humanos, das formas de organização do trabalho 

e da estruturação das políticas sociais; com os percursos biográficos dos indivíduos. Às 

variáveis de natureza macrosocial devem associar-se variáveis subjectivas que 

condicionam a interioridade a que cada um dará corpo através de exteriorizações que 

marcam a sua trajectória. 

A este nível importa questionar em que medida a natureza de algumas políticas 

sociais contribui ou não para o desenvolvimento de competências e para o 

enriquecimento da estrutura de capitais detidos. Poderão os seus aspectos operativos 

desvirtuar a filosofia subjacente à sua criação? Mais do que as políticas sociais, importa 
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atender aos procedimentos de aplicação que a transportam para o campo social. Estes 

podem funcionar enquanto formas de gerir, camuflar ou atenuar, trajectórias de 

pobreza e exclusão; ou podem representar meios de impulsionar trajectórias de 

mobilidade social daqueles que nas “amarras da ascendência” surgem presos à 

fatalidade da imobilidade. 

Contribuirão as formas de gestão e de implementação, a nível micro, das 

políticas sociais, para romper ou perpetuar esses ciclos? Qual a capacidade da 

intervenção, enquadrada na lógica de projectos, temporalmente limitados, para gerar 

mudanças, face à regularidade das práticas que pautam modos de vida específicos? 

A investigação desenvolvida terá por base uma análise que, em termos 

epistemológicos, atende a três eixos centrais: 

i. numa análise de natureza estruturalista, considera-se o papel 

determinante dos contextos estruturais sobre as trajectórias individuais, 

bem como sobre as expectativas e os projectos individuais, que surgem 

sob condicionantes impostas pelo que socialmente é definido como 

possível. A este nível será dado especial enfoque às propostas de sistema 

de emprego de Maria João Rodrigues (1992) e ao paradigama 

informacional avançado por Castells (2005). 

ii. Porém, os indivíduos são dotados de relativa autonomia ao nível das 

práticas, nomeadamente no que respeita ao esforço individual e aos 

investimentos pessoais, nos domínios da educação, formação e percurso 

profissional. A este nível segue-se a proposta de Bourdieu na qual o 

conceito de habitus assume particular saliência, na medida em que, 

formado ao longo dos processos de socialização primária, mediante a 

acção socializante da família e da escola, mantém-se ou transforma-se no 

campo do trabalho. “Desta simbiose, resulta uma determinada 

configuração das trajectórias profissionais e educativas dos sujeitos, em 

que o habitus é um factor estruturante das práticas, ao permitir a 

articulação entre probabilidades objectivas e aspirações subjectivas dos 

sujeitos” (Parente, 2008: 37). 

iii. Ao analisar trajectórias pautadas pela acumulação de desvantagens, 

serão explorados os conceitos de desafiliação (Castel, 2001), de 

desqualificação (Paugan, 2003) e de modos de vida (Almeida, 1992; 

Capucha, 2005). 
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VARIÁVEIS MACRO SOCIAIS

A articulação entre estes eixos permitiu estabelecer a ligação entre os conceitos 

analisados, tornando exequível a construção do modelo de análise que abaixo se 

apresenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim: 

Importa salientar o seguinte: de acordo com o modelo apresentado as variáveis 

macro sociais e as variáveis subjectivas são as variáveis independentes. Representam 

as condições objectivas que conduzem a interiorização das estruturas pelos sujeitos e 

que se retraduzem em diversos níveis: oportunidades, estrutura de capitais detidos, 
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competências detidas e redes de sociabilidade. São factores que determinando a 

acumulação de desvantagens, se tornam visíveis ao nível das práticas, das estratégias 

e de processos individuais e relacionais. A exterioridade e a sua manifestação ao nível 

dos modos de vida surgem pois enquanto variáveis dependentes. Esta reflectem-se em 

trajectórias e biografias pautadas pela desqualificação, pela desafiliação, pobreza e 

exclusão e emergem como produto de condições de vida objectivas conducentes ao 

imobilismo social e à reprodução de modos de vida. 

O enquadramento teórico e a articulação entre os eixos analíticos considerados, 

tornou possível a construção de três hipóteses que procuram responder à questão de 

partida da investigação: representa a Loja de Emprego uma estratégia de inserção 

socioprofissional para os beneficiários do RSI? 

Em primeiro lugar, considera-se que os beneficiários do RMG/RSI constroem 

modos de vida específicos determinados por processos sociais objectivos (de natureza 

macrosocial) integrados quer do ponto de vista subjectivo (identidade), quer ao nível 

das práticas relacionais (fechamento das redes relacionais). Este modo de vida pauta-

se por uma relação de dependência económica, financeira (instrumentalização da 

medida) e social (situações de vulnerabilidade social visíveis em processos de exclusão) 

relativamente às políticas sociais. A este nível assumem particular saliência indicadores 

como: abandono escolar precoce, trajectórias profissionais precárias, instáveis e pouco 

qualificadas e desvalorização da formação enquanto contexto de aprendizagem. São 

variáveis que condicionam os perfis de competências que estes indivíduos colocam à 

disposição do mercado de trabalho. 

Em segundo lugar, a persistência dos factores de vulnerabilidade (todos aqueles 

que pela sua manutenção inviabilização a mudança) associada aos perfis de 

competências oferecidos por estes indivíduos ao mercado de trabalho e à segmentação 

do mercado de trabalho, determina o perpetuar das situações de pobreza e exclusão. A 

manutenção de modos de vida pautados pela precariedade, associada à crise da 

relação salarial, limitam a inserção profissional destes indivíduos ao segmento 

secundário do mercado de trabalho, aumentando o potencial de inempregabilidade 

daqueles que se encontram há mais tempo afastados do núcleo duro das relações 

sociais. 

Por último, a manutenção da relação de dependência face à medida de 

protecção social RSI, transfere para segundo plano a dimensão da inserção subjacente 

a esta política de mínimo garantido, tornando-a, pelos efeitos que gera, perversa. 

Assim, a Loja de Emprego é encarada pelos beneficiários como uma iniciativa positiva 
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mais pelo alargamento das redes de sociabilidade que potencia, pela vertente da 

aprendizagem e do desenvolvimento de competências strictus sensus, do que 

enquanto estratégia de reacesso ao mercado de trabalho. 

 

 4.2.METODOLOGIA 

 

Foi do conhecimento sociológico acumulado acerca do mercado de trabalho, da 

pobreza, da exclusão e da exploração das políticas sociais como o RSI ou o Programa 

Rede Social, que se partiu para o objecto de análise. A teoria assume, nesta viagem de 

investigação, o papel de comando. A questão de partida e todas aquelas que a partir 

dela emergem, bem como as hipóteses, funcionam como bússolas neste roteiro e as 

conclusões surgirão como resultado do conhecimento teoricamente orientado e da 

exploração da realidade social, podendo ser um porto de chegada ou um novo ponto 

de partida para novos percursos. 

Afirmar a teoria como ponto de partida, não significa todavia que a exploração 

do objecto de estudo se limite ou circunscreva aos limites da construção teórica. “Não 

está excluído (…) que a recolha de informação sobre uma situação concreta – que é 

sempre, em certa medida única e a condensação de uma infinidade de determinações 

–, sendo embora orientada pelo quadro teórico prévio de referência, revele a 

necessidade de ajustar, especificar ou mesmo reformular este último, de modo a 

torná-lo um guia de observação do real mais preciso e eficaz” (Silva e Pinto, 1986). 

Aqui, o papel da investigadora será sempre o de procurar enriquecer o conhecimento 

relativo à “materialidade social” (idem, 1986), que funciona como ponto de partida do 

seu estudo. Ao longo deste processo, procuram-se regularidades, formulam-se 

hipóteses e constroem-se modelos interpretativos. Testam-se conceitos e relações 

entre eles, aplicam-se métodos, técnicas e teorias. 

Tendo como linhas orientadoras diferentes paradigmas, a Sociologia evoluiu de 

uma análise positivista, que buscava as regularidades inerentes à realidade social, 

reificada; para diferentes perspectivas que, ultrapassando os limites impostos pelo 

peso das estruturas, se centram numa lógica eminentemente compreensiva, centrada 

na análise da interacção e dos sentidos da acção. Nesta evolução as “materialidades 

sociais” deixaram de ser percepcionadas enquanto meras execuções individuais da 

estrutura, passando a ser enquadradas numa rede de intersubjectividade “enquanto 

resultado de acções dirigidas para o “outro” e que adquirem significado na medida em 

que o “outro” compartilha comigo o mesmo mundo social no qual tais acções se 
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desenrolam” (Ortiz, 1983: 12). Pierre Bourdieu, procurando explicitar os limites do 

conhecimento objectivista, procura ultrapassá-los através de uma via analítica que 

assenta em estruturas estruturantes mas que são também estruturas estruturadas, 

introduzindo na análise a problemática do poder. 

O desencanto com os caminhos percorridos sob a alçada da objectividade, 

conduziram Weber, e mais recentemente autores como Bonß e Hartmann, à 

desmistificação da ciência (Flick, 2005). Deixando de lado a busca de verdades 

absolutas, prontas a utilizar de forma acrítica. A viagem pelo mundo da ciência procura 

construir meios de interpretação e de análise mais limitados no espaço e no seu 

tempo. “Aceitando a demistificação dos ideais objectivistas, não mais se pode partir 

irreflectidamente da noção de que há afirmações objectivamente verdadeiras. O que 

nos resta é a possibilidade de afirmações relacionadas com os sujeitos e as situações, 

que têm que ser estabelecidas por um conceito de conhecimento sociologicamente 

articulado” (Bonß e Hartmann, citados por Flick, 2005:4). 

Assim, nenhum trabalho de investigação se poderá apresentar como uma 

sequência de métodos e técnicas, pronta a ser aplicada a qualquer realidade. Pelos 

caminhos da investigação sociológica, as metodologias e técnicas de investigação 

permitem recolher e analisar, de forma sistematizada, crítica e reflexiva, os dados 

necessários ao desenrolar da investigação, sem nunca descurar os princípios de 

vigilância epistemológica. As metodologias quantitativas possibilitam a identificação de 

regularidades sociais, estabelecendo relações entre as dimensões e as variáveis em 

análise. Porém, a reconfiguração da ordem social, a pluralidade, a diversidade e a 

multidimensionalidade dos modos de vida, tornam emergente a necessidade de ajustar 

as formas e os instrumentos de análise à complexidade dos objectos de estudo. Neste 

contexto, ganham relevância as abordagens qualitativas, através das quais o 

investigador submerge no seu objecto procurando centrar a análise das práticas e dos 

contextos. 

A adequabilidade das metodologias ao objecto e objectivo de estudo não deve 

ser esquecida. Nesse sentido, “o único critério definidor dos métodos a utilizar será o 

da escolha do objecto de estudo”, sendo que “o tipo de abordagem pode introduzir 

reduções na própria análise” (Fernandes, s/d: 23). Assim sendo, a possibilidade de 

triangulação metodológica proposta por Denzin (Flick, 2005) não deverá nunca ser 

ignorada. “A triangulação foi concebida inicialmente como estratégia de validação dos 

resultados obtidos com cada método. No entanto, o seu foco foi progressivamente 

deslocado para o enriquecer e completar o conhecimento e para ultrapassar (de forma 
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sempre limitada) o potencial epistemológico de cada método específico”. Denzin 

salienta, então, que a «triangulação do método, do investigador, da teoria e dos dados 

continua a ser a mais sólida estratégia de construção da teoria» (1989b, p. 236)” 

(Flick, 2005: 231). Qualquer que seja a estratégia metodológica, o objectivo do 

investigador passa sempre pelo aprofundamento do conhecimento da realidade, pelo 

que a flexibilidade, aliada ao rigor epistemológico, apenas contribui para enriquecer a 

investigação. 

Mas que “utilidade tem a aplicação correcta de técnicas experimentadas, se 

estas estiverem ao serviço de um projecto vago e mal definido?” (Quivy e 

Campenhoudt, 1992: 27). Ora, em função do objecto e dos objectivos traçados, e 

procurando fugir a uma excessiva rigidez, os procedimentos metodológicos passaram 

pelo recurso a diferentes métodos. Num primeiro momento, efectuou-se a recolha 

bibliográfica com o intuito de fundamentar de forma consistente o enquadramento 

teórico dos três eixos da análise, estabelecendo relações entre os principais conceitos a 

utilizar. A análise documental incidiu sobre estatísticas nacionais e internacionais, 

relacionadas quer com o funcionamento do mercado de trabalho, quer com alguns 

traços socio-demográficos da sociedade portuguesa. Esta exploração permitiu conhecer 

a evolução de alguns indicadores pertinentes para a evolução do estudo. Foi ainda 

fundamental a análise de alguns documentos produzidos pela Rede Social do Concelho 

de Matosinhos, através dos quais foi possível perceber a expressão local e enquadrar 

as problemáticas em análise, na realidade nacional. Objectos de análise foram ainda 

alguns documentos e relatórios produzidos no âmbito da actividade desenvolvida pela 

Loja de Emprego (bases de dados, relatórios e indicadores de avaliação, relatório anual 

de actividades da ADEIMA). 

Numa segunda fase, utilizou-se como instrumento técnico de recolha de 

informação o inquérito por questionário. Este instrumento foi o principal meio de 

recolha de informação junto do universo de análise. Atendendo às suas características 

e à volatilidade dos seus percursos, optou-se em termos amostrais por uma amostra 

de conveniência. Procurando respeitar-se algumas características gerais do universo de 

análise, foi de facto a acessibilidade e disponibilidade de alguns que determinou a sua 

selecção. A grande limitação desta técnica amostral reside na impossibilidade de 

extrapolação dos resultados e conclusões que só se aplicam à amostra (Hill e Hill, 

2005). Tratando-se de um estudo de caso e atendendo ao objectivo de perceber em 

que medida uma nova metodologia de intervenção, implementada com 

desempregados/beneficiários de RSI do Concelho de Matosinhos, tem validade para a 
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construção de caminhos de (re)inserção profissional, não se considera a 

impossibilidade de extrapolações como um obstáculo. 

Procurou-se na construção do questionário abarcar as várias dimensões em 

análise. Assim, estavam presentes questões de identificação socio-demográfica, bem 

como questões relacionadas com as trajectórias familiares, educativas e profissionais. 

Procurou ainda construir-se um leque de questões que permitissem perceber diferentes 

valorizações do trabalho, explorar práticas e modos de vida, conhecer as vivências do 

desemprego e perceber como é encarada, pela população-alvo, quer a medida RSI, 

quer a Loja de Emprego. 

Os questionários foram aplicados através do contacto directo com os inquiridos, 

por se considerar que seria a forma de garantir a correcta interpretação das questões 

apresentadas. Porém, as dificuldades que surgiram nesta fase obrigaram a um desvio 

metodológico. O reduzido tamanho da amostra (54 indivíduos) decorreu da 

indisponibilidade evidenciada por alguns indivíduos para responder ao questionário. 

Assim, procurou-se, mediante a realização de duas entrevista semi-directivas, recolher 

e aprofundar informação que pudesse complementar a dos questionários, explorando 

fundamentalmente as questões associadas às vivências do desemprego e da medida 

RSI. Pese embora existir um guião de entrevista, esta técnica permite a emergência de 

outros elementos potencialmente úteis para a investigação. 

O facto de ser um agente presente no campo de estudo poderia representar um 

obstáculo ao desenvolvimento da investigação. Porém, considero que esse foi o factor 

que permitiu a recolha de dados realizada. As dificuldades aumentaram quando foi 

pedida a colaboração de outras colegas para a aplicação dos questionários, pelo que se 

considera ter sido a proximidade da investigadora ao objecto de estudo, o factor 

desbloqueador para a possível recolha de informação no terreno. 

As relações difíceis que no processo de investigação social se estabelecem entre 

quem investiga e quem é investigado, entre sujeito e objecto, colocam por vezes 

dúvidas quanto a neutralidade axiológica do investigador. Pese embora possa ser 

estabelecida de forma mais ou menos intensa, a relação que se estabelece entre os 

dois elementos destes processos é, em ciências sociais, inevitável e os debates em 

torno dela são transversais aos diferentes paradigmas teórico metodológicos, tratando-

se de uma questão que impõe uma profunda reflexão metodológica. Percepcionada de 

modo diferenciado consoante as posturas metodológicas adoptadas, saliente-se que “o 

actor social não tem uma função neutra (...) mas desenvolve um papel activo que 

condiciona o papel cognoscivo” (Ranci, 2005: 44). Neste caso, a presença da 
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investigadora no terreno foi um elemento que, integrando o processo de investigação, 

também o potenciou. 

Ao longo do caminho desta investigação procurou conciliar-se a proximidade e o 

afastamento, relativamente ao objecto de análise, funcionando a reflectividade como 

factor fundamental. Por estas razões, as exigências ao nível do rigor metodológico 

foram constantes, buscando a objectivação de possíveis subjectividades inerentes à 

proximidade entre investigadora e objecto de investigação. O conhecimento profundo 

das práticas, vivências e significações do quotidiano e dos elementos subjectivos da 

vida social, não seria possível sem a presença da investigadora no terreno de estudo, 

para que dele pudesse ter uma visão de dentro. 

 

5. POPULAÇÃO ANALISADA 

 

Como referido, a delimitação do objecto de estudo decorreu da identificação de 

um grupo de indivíduos, que, encontrando-se em situação de carência económica e 

social, recorreu aos serviços de protecção social beneficiando, actualmente, da medida 

RMG/RSI. São indivíduos que estão desempregados e que, enquanto tal, são 

acompanhados na Loja de Emprego. São, maioritariamente, clientes com períodos de 

afastamento de mercado de trabalho prolongados, que se encontram em situação de 

precariedade económica, e que evidenciam, com maior ou menor intensidade um 

conjunto de outras vulnerabilidades: baixos níveis de escolaridade; deficit de 

qualificações; inserções precoces e precárias no mercado de trabalho; perfis de 

competências desajustados às exigências do mercado; instabilidade familiar; 

comportamentos de risco; histórias de vida e socializações marcadas pela presença das 

problemáticas da pobreza e exclusão.  

Até ao final de Dezembro de 2007, foram acompanhados, na Loja, 185 pessoas 

dentro desta categoria. Através da delimitação do objecto de análise, foi possível 

proceder à análise das suas características demográficas e sociais. 

Trata-se de um universo maioritariamente feminino (66.5%), cuja distribuição 

por escalão etário salienta uma predominância de indivíduos entre os 30 e os 49 anos 

(62%). Por outro lado, importa destacar a presença de 35 beneficiários (19%) com 

idade inferior a 24 anos, sendo que, destes, 77% são do sexo feminino. Salienta-se a 

maior vulnerabilidade das mulheres, face a situações de pobreza e exclusão. 
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Quadro 6 
Distribuição da População por grupo etário 

Grupo etário F M Total
< 20 7 0 7 
20-24 20 8 28 
25-29 14 3 17 
30-34 18 6 24 
35-39 23 10 33 
40-44 19 12 31 
45-49 14 13 27 
50-54 5 4 9 
55-59 3 6 9 
>60 0 0 0 

Fonte: Base de dados da Loja de Emprego de Matosinhos 

 

No que concerne à distribuição por graus de escolaridade verifica-se uma 

prevalência de níveis de escolaridade inferiores ao 3º ciclo do ensino básico (9º ano de 

escolaridade) – 74%. 

 
Gráfico 6 

Distribuição da População por nível de escolaridade 

Fonte: Base de dados da Loja de Emprego de Matosinhos 
 

O cruzamento das variáveis sexo, escalão etário e habilitações escolares, torna 

saliente que 37% dos indivíduos detêm níveis de escolaridade inferiores aos da 

respectiva escolaridade obrigatória, sendo, também esta, uma realidade feminina. Os 

baixos níveis de escolaridade são mais expressivos entre as mulheres 

independentemente do escalão etário. 
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Quadro 7 
Distribuição da população por grupo etário, sexo e nível de escolaridade 

Escolaridade Grupo Etário Sexo % 

 < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 F M 

To
t

al
 

 

S/escolaridade              1      1 1 0,54 

> 1º CEB    1 3 2 1  2 1 2  2 1   1  11 3 14 7,57 

1º CEB 1  2 1 3  3 2 5 2 9 4 3 4 2  1 3 29 15 44 23,78 

> 2º  CEB 3  2 1 2 1   3 2 1 1  1     11 6 17 9,19 

32,97% com 
1º CEB 

2º CEB 2  4 2 3 1 9 1 7 2 3  3 1 1 2   32 8 40 21,62 

>3ºCEB   4 1 1  1 1 2  1 3 1 1  1  2 10 11 21 11,35 

32,97% com 
2º CEB 

3º CEB 1  4    3 2 4 2 3 3 2 2 1  1  19 9 28 15,14 

> Ens. Sec.   1  1  1      3 1 1 1   7 2 9 4,86 

20% com 3º 
CEB 

Ensino Sec.   3 2 1 2    1  1      1 4 6 10 5,41 

Bacharelato                     0 0,00 

Licenciatura              1      1 1 0,54 

Mestrado                     0 0,00 

Sexo F M F M F M F M F M F M F M F M F M    

 7 0 20 8 14 3 18 6 23 10 19 12 14 13 5 4 3 6    

Total 7 28 17 24 33 31 27 9 9    

% 3,8 15,14 9,19 12,97 17,84 16,76 14,59 4,86 4,86    

Legenda: 
 Indivíduos sem escolaridade obrigatória equivalente ao 3º CEB (=40) 

 Indivíduos sem escolaridade obrigatória equivalente ao 2º CEB (=21) 

 Indivíduos sem escolaridade obrigatória equivalente ao 1º CEB (=7) 

Fonte: Base de dados da Loja de Emprego de Matosinhos 

 

A integração no sistema formal de emprego ocorreu maioritariamente no sector 

dos serviços (57%). Pese embora seja este o sector de actividade com maior 

capacidade de absorção da mão-de-obra altamente qualificada, também abarca 

actividades desqualificadas e socialmente não valorizadas como é o caso dos serviços 

de limpeza, no qual ocorreu a última integração profissional de 16.20% dos indivíduos 

e das actividades indiferenciadas com 10.81%. Verifica-se igualmente um peso 

considerável do sector da restauração (11.89%), realidade não alheia ao forte peso 

desta área de actividade no Concelho, bem com da Construção Civil e Obras (7%). A 

indústria absorveu 11.89% dos indivíduos. De destacar ainda, o peso de 9% de uma 

franja dos beneficiários que se encontra em situação de primeiro emprego. 

A avaliação realizada na entrevista inicial de balanço de competências permite 

verificar que as carências são transversais aos diferentes domínios de competências 

que poderão ser trabalhados na Loja de Emprego: competências pessoais e sociais, 
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competências para a procura de emprego e competências nas áreas básicas do saber- 

-saber (linguagem e comunicação, matemática, tecnologias da informação e 

comunicação e língua estrangeira). Das 185 pessoas acompanhadas, 62 recusaram, à 

partida qualquer resposta formativa, não obstante os baixos níveis de escolaridade e a 

ausência de competências profissionais devidamente validadas ou certificadas. 

Sabe-se ainda que das 185 pessoas que compõem o universo de análise, 67 já 

não estavam a ser acompanhadas a 31 de Dezembro de 2007. Entre as razões que 

levam ao fim do processo de acompanhamento estão: integração no mercado de 

trabalho (53.7%), o desinteresse pelo processo (20.8%), a integração em formação 

profissionalizante (5.9%), problemas de saúde (8.9%) e outros motivos como a 

mudança de residência, problemas judiciais e desadequação do perfil do beneficiário 

que obriga a outro tipo de intervenções anteriores à questão da empregabilidade. De 

referir contudo que a inserção profissional, não se faz acompanhar, na totalidade dos 

casos, pela autonomização da medida. Nestes casos, a relação entre o salário e o 

número de elementos do agregado, não permite a cessação da prestação de RSI.  

Do universo de análise, acima caracterizado, obteve-se uma amostra de 54 

desempregados. Como referido anteriormente, procurou respeitar-se, a nível amostral, 

os principais traços socio-demográficos da população. Através de uma observação 

inicial do grupo de inquiridos verifica-se que: 79.6% são mulheres, a idade dos 

inquiridos varia entre os 18 e os 57 anos, sendo a média de idades dos inquiridos de 

36 anos. No que concerne à sua naturalidade verifica-se que 50% dos inquiridos são 

naturais do concelho de Matosinhos e 33% do concelho do Porto. Todos eles residem 

em Matosinhos e 57.4% vivem ou em conjuntos habitacionais da Autarquia ou em 

casas tipo “ilha”. 51.9% vive maritalmente (31.5% estão casados e 20.4% vivem em 

união de facto), 20.4% está separado ou divorciado e 85% tem filhos. Prevalecem, 

entre os inquiridos, baixos níveis de escolaridade (85.2% possui um nível de 

escolaridade igual ou inferior ao 6º ano). 

Ao longo dos capítulos que se seguem será feita uma exploração mais 

aprofundada dos dados recolhidos, sendo sempre enquadrada pelo estudo 

desenvolvido em torno dos três eixos de análise. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

O(S) MERCADO(S) DE TRABALHO: TRANSFORMAÇÕES E VIVÊNCIAS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A exploração dos contributos recentes da sociologia para o conhecimento do 

mercado de trabalho e das relações sociais que aí se desenvolvem, permitirá, ao longo 

deste capítulo, enquadrar um dos três eixos de análise da investigação. Serão 

nomeadamente comentadas as questões associadas à valorização social do trabalho e 

ao seu papel nos processos de construção de identidades e na definição do estatuto 

social de cada um. Estes aspectos, associados à acumulação de vulnerabilidades, 

permitem abordar de forma compreensiva a vivência de trajectórias profissionais 

pautadas pela precariedade. As transformações recentes do mercado de trabalho 

fazem emergir novos conceitos e impõem novos desafios à intervenção social. 

As sociedades modernas e as economias ocidentais atravessam uma alteração 

dos seus modelos de regulação, com impacto ao nível do funcionamento da economia 

e do mercado de trabalho. A globalização, a crescente concorrência e volatilidade dos 

mercados, impuseram novas exigências à mão-de-obra e implicaram transformações 

profundas ao nível das relações de trabalho e de emprego. A reconfiguração da 

estrutura do emprego, a obsolescência de alguns saberes, as exigências impostas por 

novos modelos de produção e a importância crescente das novas tecnologias nesses 
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processos, tornam desadequados os tradicionais perfis de qualificação e sentenciam ao 

desaparecimento determinadas actividades profissionais. A emergência de formas de 

emprego atípicas e a flexibilidade crescente dos enquadramentos legais das relações 

de trabalho colocam em questão a tradicional visão do emprego. Conceitos como 

empregabilidade, competências e precariedade ganham saliência pelo seu 

enquadramento nos novos paradigmas que, proporcionando novos quadros de leitura 

da realidade, traduzem o esbater dos tradicionais modelos de regulação da sociedade 

salarial, de organização do trabalho e de gestão dos recursos humanos. 

O mercado de trabalho afigura-se como um sistema de relações entre diversos 

agentes, estabelecidas mediante a troca de bens e serviços e que se encontra 

institucionalmente regulamentadas por um conjunto de normativos legais, que lhe 

conferem uma estrutura organizada. A analise sociológica do seu funcionamento sofreu 

alterações que traduzem, não só um sinal dos tempos, mas a permanente preocupação 

de ler e interpretar a realidade social com o objectivo de poder enquadrar o desenhar 

de novas respostas e de novas estratégias de actuação. 

 

2. A RUPTURA COM OS POSTULADOS CLÁSSICOS 

 

As abordagens clássicas perspectivam o mercado de trabalho como local de 

confronto entre oferta e procura de trabalho, onde os agentes buscam, numa lógica 

economicamente racional, a satisfação dos seus objectivos económicos. Nele procuram 

o tempo de trabalho necessário para alcançar um nível salarial suficiente para a 

concretização das suas necessidades. O equilíbrio concorrencial é garantido pelos 

salários que surgem como mecanismo de manutenção desse mesmo equilíbrio. 

Os postulados neoclássicos defensores da homogeneidade do mercado, da 

autonomia e independência entre oferta e procura de emprego, da plena mobilidade 

do trabalho, da transparência e da atribuição de papel regulador aos salários, 

rapidamente serão questionados. As desigualdades salariais, as disparidades regionais, 

a emergência de novas modalidades de emprego e a desigualdade de oportunidades 

tornam evidentes a inadequação de tais pressupostos. A unidade do mercado de 

trabalho é então questionada. A clivagem com as abordagens clássicas defensoras do 

ajustamento entre oferta e procura de trabalho faz emergir as noções de segmentação 

e dualismo do mercado de trabalho, avançadas por Piore (citado por Rodrigues, 1992). 

As desigualdades salariais deixam de ser encaradas enquanto sanção de ordem 

económica, passando a ser percebidas como manifestações do posicionamento numa 
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hierarquia, reprodutora da posição social e profissional dos actores sociais. A relação 

entre características e saberes individuais e o salário passa a ser perspectivada no 

âmbito do processo de socialização profissional. 

Este processo não deverá ser analisado independentemente dos outros 

domínios da vida social, devendo privilegiar-se uma macro análise, sem menosprezar 

as trajectórias sociais dos agentes, bem como o seu posicionamento na estrutura 

social. O processo de socialização profissional deve ser concebido como um contexto 

de socialização específico, enquadrado por propriedades objectivadas e por 

propriedades incorporadas (Bourdieu, 1979), também elas definidoras de projectos e 

aspirações. 

“Qualquer destes paradigmas conceptualiza o mercado de trabalho a partir do 

problema da sua unidade e não a partir do problema da sua heterogeneidade. Ora é 

fundamentalmente isso que as distingue das teorias da segmentação”. (Rodrigues, 

1992:28). 

O enfoque na heterogeneidade do mercado de trabalho, patente nas teorias da 

segmentação, articula-se com a teoria das classes proposta por Pierre Bourdieu. 

Através dela, o autor visa captar a multidimensionalidade inerente aos vários processos 

de hierarquização social. Partindo de três níveis de análise (condições de classe, 

habitus e práticas sociais), Bourdieu procede ao alargamento das linhas de análise do 

mercado de trabalho. 

Percorrendo os três níveis de análise propostos constata-se que as diferentes 

condições de classe se tornam patentes ao nível das propriedades objectivadas, ou 

seja, ao nível de recursos e poderes inerentes à estrutura e volume de capital detido. A 

este nível definem-se os diferentes posicionamentos na linha das condições de 

existência. O conceito bourdiano de capital não se restringe ao capital económico. São 

igualmente considerados o capital social, cultural e simbólico. As diferentes dimensões 

do capital consideradas revestem importância na medida em que tornam patentes 

características objectivas de classe, como sejam: o estatuto socioprofissional, a 

situação face ao emprego, o acesso a determinados bens e serviços, os processos de 

aprendizagem e as trajectórias escolares. 

A conexão entre capital, habitus, prática1 e o mercado de trabalho opera-se, na 

óptica do autor, pela relação de contingência que se estabelece entre: posição face às 

                                                           
1 O habitus (propriedades incorporadas), enquanto sistema de disposições duradouro e transponível, 

funciona como matriz de percepção, acção e apreciação, assumindo o papel de charneira entre condições 

e práticas sociais, sendo, simultaneamente, o princípio gerador e unificador dessas práticas. Estas, 
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relações de produção e práticas sociais. Estas são condicionadas por esse 

posicionamento, surgindo não só como produto das condições de existência, estando 

ainda a elas objectivamente adaptadas. 

Por outro lado, o acesso ao mercado de trabalho não se limita ao acesso a uma 

remuneração. O mercado de trabalho torna exequível o acesso a capitais de ordem 

social, cultural e simbólica. Ora, para a mão-de-obra, o acesso ao emprego representa 

não só o acesso a um salário e a uma situação de (desejada) estabilidade, mas 

também o acesso a capitais social e cultural que poderão possibilitar a mobilidade 

(reclassificação) social. Para os indivíduos, o trabalho representa igualmente um dos 

pilares da formação da identidade individual e social. Por outro lado, as entidades 

empregadoras não têm unicamente por objectivo, ao efectuar o recrutamento, aceder 

a uma mão-de-obra com determinadas qualificações, pretendendo igualmente 

mobilizar trabalhadores com uma determinada estrutura de capital económico, social e 

cultural. 

Assim, o acesso ao mercado de trabalho não se traduz unicamente numa 

remuneração, alargando-se a uma panóplia de capitais social, cultural e simbólico, daí 

a sua multidimensionalidade. 

Uma vez que o posicionamento face às relações de produção determina as 

condições de existência que, por seu turno, contingenciam e produzem sistemas de 

disposições geradores de práticas (a eles objectivamente adaptadas), trata-se de uma 

perspectiva cuja tónica se centra, dadas as características essenciais do habitus 

(unidade, sistematicidade, exaustividade e homogeneidade), na reprodução. 

Ao nível do mercado de trabalho, a análise centra-se na estrutura e volume de 

capital possuído por quem procura trabalho. A estreita relação entre condições de 

existência, volume e estrutura de capital detido e situação face ao mercado de 

trabalho, é particularmente visível na análise de trajectórias profissionais de indivíduos 

em situação de exclusão. Estes, para além da acumulação de um conjunto de 

desvantagens relativas à inserção profissional (baixos níveis de escolaridade, ausência 

de qualificação profissional, percursos profissionais pouco diferenciados, baixos 

recursos económicos, saúde débil, instabilidade emocional...), integram redes de 

sociabilidade que reforçam e cristalizam essas desvantagens, bloqueando a adopção de 

                                                                                                                                                                          
enquanto expressão sistémica das condições de vida, corporizam-se ao nível dos estilos de vida, 

retradução simbólica das condições de existência. 
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comportamentos eficazes face à procura de emprego ou ao investimento em 

estratégias de mobilidade. 

A teoria da segmentação distingue dois segmentos no mercado de trabalho: o 

sector primário e o sector secundário (Rodrigues, 1992). Este caracterizar-se-á por: 

salários relativamente baixos, condições de trabalho mais desfavoráveis, instabilidade 

do emprego, ausência ou precariedade do vínculo laboral, reduzidas possibilidades de 

evolução de carreira, postos de trabalho geralmente menos qualificados, relações com 

o meio mais personalizadas e um estatuto social inferior. Em contrapartida o sector 

primário do mercado de trabalho caracteriza-se pelo oposto. 

Se, por um lado, se verifica uma tendência para a localização da população 

socialmente mais vulnerável no sector secundário do mercado de trabalho, constata-

se, por outro, uma forte tendência para a sua entrada na economia informal, 

nomeadamente nos períodos de desemprego, originando situações de desemprego 

disfarçado ou de sub emprego, que por sua vez estão na base de uma reserva de mão-

de-obra no emprego. “Conhece-se a atracção que este segmento da economia exerce 

sobre populações com trajectos sociais e relações com a escola pouco compatíveis com 

a aquisição de saberes e títulos exigidos pelos sistemas institucionais de 

profissionalização” (Pinto, 1991: 224). Ora, trata-se de um mercado de trabalho 

segmentado, no qual se reflectem as hierarquias e desigualdades sociais patentes no 

volume e estrutura de capital detido por cada um. São hierarquias classificantes que, 

através de práticas adstritas ao habitus, se tornam classificadoras e tendencialmente 

reprodutoras. 

Ao nível do mercado de trabalho, a ênfase na reprodução está presente nas 

teorias da regulação. “O conceito de regulação visa justamente abranger a conjugação 

de mecanismos que explicam a reprodução do sistema económico tendo em conta as 

estruturas económicas e as formas sociais que o caracterizam” (Rodrigues, 1992: 30). 

Visa-se, antes de mais, estabelecer formas de regulação que, não obstante a 

pluralidade de estratégias dos agentes, mantenham as condições que asseguram a 

reprodução do sistema. Não se tratando de uma auto-regulação possível através de 

uma mão invisível (keynesianismo), nem de uma regulação possível pela intervenção 

do Estado, enquanto instrumento de uma classe dominante (marxismo), depara-se 

com um conjunto de mecanismos institucionais que “através de normas, compromissos 

e valores asseguram a reprodução das relações sociais fundamentais” (Rodrigues, 

1992: 33), sustentando a relação salarial. Os princípios subjacentes a esta 

regulamentação foram, contudo, questionados pela evolução recente dos mercados, 
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pautada pelo crescimento da concorrência, da incerteza, pela globalização e pela 

predominância das tecnologias. Serão, posteriormente, analisadas as transformações 

da relação salarial, face ao questionar dos alicerces de regulamentação dos mercados. 

Como salienta Maria João Rodrigues (1992), a agregação de itens como 

organização do processo de trabalho, hierarquia de qualificações, mobilidade dos 

trabalhadores, formação de salários e utilização do rendimento salarial, torna patentes 

as interconexões entre modos de vida, recomposição de classes assalariadas e lógica 

de acumulação de capital. Como se processam esses fenómenos em Portugal? Quais 

os impactos da passagem de um regime fechado e corporativista a um regime aberto e 

global? 

A abordagem do mercado de trabalho em termos de sistema de emprego ganha 

consistência dada a sua índole multidimensional. O deslocamento do centro de 

gravitação da abordagem para os sistemas social e económico torna exequível uma 

ampliação da óptica de análise, na medida em que esta procede em função do 

“conjunto organizado das estruturas, dos agentes e dos mecanismos económicos e 

sociais que moldam a utilização e circulação da mão-de-obra em interacção com os 

processos de (re)produção desta mão-de-obra” (Rodrigues, 1992: 57). 

Trata-se de uma perspectiva de índole sistémica que também entra em ruptura 

com o paradigma clássico. A análise deixa de ser realizada em termos de processo de 

ajustamento entre quantidades (oferta e procura de mão-de-obra), mediado pelos 

preços, para se centrar nas estratégias dos agentes. Abordar o mercado de trabalho 

enquanto sistema, implica a releitura dos sistemas económico e social em função de 

variáveis que condicionam os processos de formação, utilização e circulação da mão-

de-obra. O ajustamento entre oferta e procura de mão-de-obra é mediado por 

estruturas sociais e económicas que traduzem “estratégias de agentes, que são 

agentes sociais, implicados em relações de conflito-cooperação pela apropriação de 

recursos e de poderes ao nível económico, social e cultural. A regulação de tal 

processo coloca desde logo o problema da socialização” (Rodrigues, 1992: 52 e 53). 

Esta questão assume especial importância uma vez que, nestes termos, não se 

trata unicamente de uma regulação mercantil, em termos de preço/quantidade, mas 

também de uma regulação institucional, situada ao nível da dialéctica 

quantidade/estruturas social e económica/qualidade. 

Extravasando os limites do sistema económico, esta abordagem situa o 

mercado de trabalho, no próprio sistema social total. “Um sistema social é um sistema 

povoado por sujeitos, por centros de decisão dotados de poder, de cultura, de 
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consciência, de capacidade de antecipação e de organização que são heterogéneos. 

Este jogo entre sujeitos engendra condicionantes estruturais que, associadas a 

condicionalismos provenientes do ambiente, enquadram as possibilidades de jogo 

entre os sujeitos” (Rodrigues, 1992: 53). 

Trata-se de um sistema composto por uma série de elementos mediadores que, 

ultrapassando os mecanismos auto-reguladores do mercado (mão-invisível) e da 

regulação comandada pelo Estado, possui mecanismos de regulação auto- 

-organizadora. Trata-se, segundo Maria João Rodrigues (1992), de um sistema não 

mecânico, do qual são excluídas relações de linearidade, dada a existência de relações 

de poder, de assimetrias, de desigualdades, de elementos de autonomia e de 

flexibilidade. 

Neste enquadramento, a releitura do sistema económico e social opera-se em 

torno de um novo pólo: a evolução do emprego em termos de quantidade e qualidade. 

A análise desenvolve-se tendo como eixos centrais a estrutura de stocks (reservas de 

mão-de-obra) e os fluxos entre população empregada, desempregada, inactiva e 

emigrada. Privilegiando os efeitos ao nível da estrutura, não nega ou menospreza a 

autonomia relativa dos agentes em relação às estruturas. “A dinâmica destes fluxos 

está marcada pelo processo de interacção entre procura de emprego por parte da 

população e oferta de emprego por parte do sistema produtivo. Nesta interacção, a 

oferta domina a procura através de um poder de mobilização e rejeição selectivos 

consoante as categorias da população, ainda que a procura disponha, por seu turno, 

de uma autonomia relativa” (Rodrigues, 1992: 59). 

Neste processo, a escolha das estratégias por parte dos diferentes agentes 

procede em função de objectivos e actividades, de alternativas e contingências 

estruturais. Assim cada agente define trajectórias no intuito de manter ou corrigir as 

linhas de acção da oferta e da procura de emprego. Pese embora a autonomia relativa 

dos agentes envolvidos, expressa-se neste jogo o peso dos os mecanismos de 

regulação institucional, expressos, por um lado, nas (re)acções dos grupos económicos 

e sociais abrangidos e, por outro, nas oportunidades a que os agentes têm acesso. 

Até que ponto se pode falar de autonomia quando, a partida, as práticas 

individuais são condicionadas por propriedades objectivadas com expressão ao nível 

das condições de vida, dos níveis de capital detido, das oportunidades e da capacidade 

individual de perspectivar o futuro? 

A flexibilidade do sistema de emprego revela-se na sua capacidade de 

responder a diversas perturbações. Ao contrário dos pressupostos clássicos, e não se 
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reduzindo a uma mera manutenção do equilíbrio entre níveis salariais e níveis de 

procura e oferta de emprego, a flexibilidade surge neste quadro teórico como 

multidimensional, pelo facto de o reequilíbrio do sistema se poderem verificar em 

qualquer dimensão, não se tratando unicamente de ajustes salariais. As alterações 

poderão ocorrer ao nível das qualificações, da organização do trabalho, dos modos de 

gestão da mão-de-obra, das modalidades de gestão do desemprego, das relações 

colectivas de trabalho, da transformação da relação salarial, ou de qualquer outro. Não 

será a própria segmentação do mercado de trabalho, uma tentativa de reequilíbrio do 

próprio sistema, imposta por uma economia volátil, global e concorrencial? 

Tratando-se de uma concepção de índole sistémica, qualquer alteração em 

algum dos seus subsistemas terá repercussões ao nível do sistema global. Neste 

quadro, o mercado de trabalho, assume-se como estrutura estruturada e estruturante. 

De acordo com esta perspectiva de análise, a evolução da oferta e da procura 

de emprego e a interacção entre elas é contingenciada por um conjunto de vectores, 

como: o sistema de qualificações, os modelos organizacionais, as modalidades de 

gestão da mão-de-obra, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Quadro inspirado no modelo de Sistema de Emprego de Maria João Rodrigues. 

Estruturas de 
qualificação (1) 

Processo de 
produção (4) 

Modelos 
organizacionais 

(3) 

Modos de 
gestão da mão 

de obra (2)

Categorias 
produtivas 

(5) 

Tipo de 
empresa (6) 

Componentes da 
procura final (7)

- Sistema de educação-formação 

- Modalidades de gestão do desemprego, 

da reforma, do apoio a deficientes, da 

emigração 

- Modalidades de urbanização 

- Modalidades de acesso à propriedade 

Oferta de Emprego Procura de Emprego 

SISTEMA DE EMPREGO (8)

Variáveis macrosociais (9) Variáveis macroeconómicas 
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Legenda: 

(1) Determinam parcialmente as opções ao nível da gestão de recursos humanos 

(2) “Conceito que abrange, designadamente, as formas de emprego, a política do ajustamento do 

volume de emprego, a organização da mobilidade interna, os critérios de recrutamento, a política de 

formação profissional, a política salarial, a organização do tempo de trabalho e o grau de aplicação das 

normas jurídicas por parte das empresas. (...) É possível distinguir diferentes modos de gestão, que 

desempenham um papel chave na conversão do volume e qualidade dos empregos disponíveis e dos 

trabalhadores que os ocupam” (RODRIGUES, 1992: p. 60). 

(3) Encontrando-se subjacentes às estruturas de qualificações, podem ser diferenciados pelo tipo 

de organização hierárquica, departamental e do trabalho. 

(4) Diferenciado pelo tipo de organização produtiva, grau de mecanização ou informatização. 

Estes modos de organização influenciarão a escolha relativa ao modelo de organização. 

(5) Determinam as opções exequíveis ao nível dos processos de produção. 

(6) Poderão ser caracterizadas pelo tipo de controlo e poder de mercado, podendo ainda o tipo de 

produção servir como elemento diferenciador (auto-consumo, pequena produção mercantil ou produção 

capitalista para o mercado interno e/ou externo). 

(7) Encontra-se extremamente ligada à categoria produtiva, podendo destinar-se ao consumo 

privado e/ou público, ao investimento e/ou à exportação. 

(8) Procura explicar a dialéctica entre estratégias e comportamentos dos agentes e estruturas 
económicas e sociais. 

(9) Engloba os agentes sociais com potencialidades de intervenção no sistema: tipo de família, 

sistema de relações colectivas de trabalho, movimentos sindicais e Estado. 

 

Não obstante a potencialidade equilibradora do sistema de emprego, a evolução 

recente, quer das estruturas sociais, quer do próprio mercado de trabalho, torna 

patente a paradoxalidade de uma sociedade cada vez mais global e tecnológica que, 

embora assente nos pilares da democracia, do bem-estar, do consumo e da produção 

de riqueza, é uma sociedade cada vez mais desigual, na qual se assiste ao 

questionamento dos direitos sociais, ao aumento do desemprego e da pobreza, à 

crescente precarização do trabalho, e à fragilização das relações sociais (individualismo 

negativo). 

O compromisso social entre as exigências do mercado em termos de 

produtividade e os interesses dos trabalhadores em termos de segurança e protecções 

mínimas, que esteve na origem da sociedade salarial, foi possível graças ao 

compromisso social alcançado contexto do capitalismo industrial. Este compromisso 

resultou, em grande parte, do papel desempenhado pelos movimentos colectivos de 

organização do trabalho (sindicalismo) e da assumpção do papel regulador e de 

protecção social por parte do Estado. 
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A progressiva descentralização da produção de bens materiais em detrimento 

da prestação de serviços produziu profundas transformações estruturais na economia, 

patentes na emergência de uma nova estrutura económica. A emergência desta nova 

realidade produz efeitos ao nível da estrutura ocupacional, patentes na redução do 

trabalho nos sectores agrícola e industrial, a favor de profissões técnicas, científicas e 

dirigentes. Daqui advém uma nova estrutura socioprofissional caracterizada por um 

maior enfoque dado ao conhecimento e à utilização das novas tecnologias de 

informação e comunicação. A implementação de novos modelos organizacionais, 

impõem transformações: na natureza do trabalho, na estrutura ocupacional, no nível 

de qualificações, no tipo de competências requeridas, reconfigurando e colocando 

novos problemas ao mercado de trabalho. 

A desagregação da sociedade salarial (Castel, 2001), o decorrente desequilíbrio 

das formas de regulação colectiva e a fragilização do papel do Estado social, colocam 

novos desafios no que concerne à busca de novas formas de reequilíbrio do sistema, 

questionando mesmo a capacidade das estruturas sociais redefiniderem as relações de 

dependência que sustentam a sua coesão. Analisando a metamorfose da questão 

social, Castel evidencia o impacto da reestruturação do capitalismo, da evolução 

tecnológica, do processo de globalização e do fim do quase pleno emprego, nas novas 

facetas das questões sociais, nomeadamente no que respeita aos processos de 

exclusão (desafiliação) e à extensividade dos fenómenos de vulnerabilidade e de 

precariedade. O autor procede a esta abordagem através da relação dialéctica que se 

estabelece entre o adquirido (dado) e a novidade, o que dá origem a uma 

metamorfose que “faz as certezas tremerem e recompõe toda a paisagem social” 

(Castel, 2001: 28). Neste contexto, a nova questão social passa a ser a de saber qual o 

lugar social daqueles que, pela relação precária e vulnerável que mantêm com o 

mercado de trabalho, se encontram mais dessocializados na medida. As 

transformações impostas à tradicional organização do trabalho representam, para 

alguns, uma barreira à definição do seu lugar social. Se o trabalho surge como 

essência desta definição, importa recordar que, a par da segmentação, da incerteza e 

da precariedade, o trabalho não é valorizado socialmente da mesma forma, nem todo 

o trabalho confere dignidade e estatuto social. O continuum de posições sociais, 

compatíveis e interdependentes, típicas das sociedades salariais, é questionado no 

início dos anos 70, momento em que pela conjuntura económica e pela não-segurança 

das situações, se começam a desenvolver novos modos de individualismo. “Tudo se 

passa como se descobríssemos com angústia uma realidade que, habituados com o 
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crescimento económico, com o quase-pleno-emprego, com os progressos da 

integração e com a generalização das protecções sociais, acreditávamos esconjurada: 

a existência, novamente, de “inúteis para o mundo”, pessoas e grupos que se 

tornaram supranumerários diante da actualização de competências económicas e 

sociais” (Castel, 2001: 32). 

 

3. UM NOVO OLHAR: À LUZ DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Perspectivando a História como “uma série de situações estáveis, pontuadas por 

vários períodos de eventos importantes”, Castells considera estarmos a viver “um 

período caracterizado pela transformação da nossa “cultura material” operada por um 

novo paradigma organizado em torno das tecnologias da informação” (Castells, 2005: 

33). 

As transformações a que se refere resultam da interacção entre três processos 

distintos, mas convergentes, que marcaram as últimas décadas do século XX, 

designadamente: a revolução das tecnologias da informação; a crise do capitalismo e 

estatismo industriais; e a emergência de novos movimentos sociais. 

Colocando a tónica na interacção entre estes processos e na sua convergência 

em direcção a um novo paradigma, Castells afasta-se de uma visão assente na 

unilateralidade da evolução tecnológica. Rejeitando uma visão determinista, considera 

que, ao invés de determinar uma sociedade, a tecnologia incorpora-a, enquanto que a 

sociedade, não determinando a evolução tecnológica, faz uso dela. 

Assim, a apropriação das novas tecnologias e o reconhecimento da sua 

aplicabilidade e utilidade enquanto factor de mudança, determinam a relação que se 

estabelece entre o processo de desenvolvimento tecnológico, a emergência de uma 

nova estrutura social (Sociedade em Rede), de uma nova estrutura económica 

(Capitalismo Informacional) e de uma nova cultura (Cultura da Virtualidade Real) 

(Castells, 2005). 

Designando o novo paradigma de informacional, Castells salienta a 

penetrabilidade, operada através das novas tecnologias de informação e comunicação, 

da informação e do conhecimento nos diferentes campos da vida social. Não 

descurando a centralidade da informação enquanto elemento fulcral das sociedades 

pós-modernas, Castells acentua o seu carácter estruturante, patente em 

transformações estruturais ao nível das experiências, das sociabilidades, do poder e 

das relações de produção (Castells, 2005). A sociedade informacional que nos propõe 
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é-o na medida em que a produção, o processamento e a transmissão da informação se 

tornam elementos cruciais de poder e produtividade. 

A nova sociedade, determinando novas formas de relacionamento e de 

interacção entre os actores sociais, estrutura-se segundo a lógica de Rede, ou seja, 

“um conjunto de nós interligados. (...) A topologia definida por redes determina que a 

distância (ou intensidade e frequência da interacção) entre dois pontos (ou posições 

sociais) é menor (ou mais frequente ou mais intensa) se ambos os pontos forem nós 

de uma rede do que se não lhe pertencerem” (Castells, 2005: 606). Trata-se de 

estruturas abertas, com infinita capacidade de expansão e integração de novos 

elementos (nós). A sustentabilidade da Rede, assegurada por plataformas 

tecnológicas, mergulha-a numa espiral produtiva de inserção-expansão, mediante 

processos contínuos de destruição criativa, através dos quais nos apropriamos das 

novas tecnologias. Experimentando-as, agimos sobre a informação e o conhecimento, 

transformando-o e redefinindo-o. 

A Internet é, neste contexto, “desenhada premeditadamente como uma 

tecnologia de comunicação livre" (Castells, 2004: 19), potenciadora da flexibilidade e 

adaptabilidade da Rede. Não sendo o elemento causal deste leque de transformações, 

a Internet surge enquanto instrumento e indicador destas transformações. 

Possibilitando “a comunicação de muitos para muitos em tempo escolhido e a uma 

escala global” (Castells, 2004:16), impõe-nos uma lógica global que, numa compressão 

do espaço e do tempo, nos transporta para um “novo mundo da comunicação: a 

Galáxia Internet” (Idem), no qual a posição relativa de cada um, a sua inclusão ou 

exclusão da Rede, é determinada pelo estar ou não estar em rede, pelo estar 

(des)conectado. Esta perspectiva aproxima-se do conceito de desafiliação proposto por 

Castel, segundo o qual a posição relativa do indivíduo na estrutura social varia 

consoante a intensidade das relações que mantém com o centro da estrutura que 

integra. 

Relacionado com a emergência da sociedade informacional está o processo de 

reestruturação do sistema capitalista, imposto pela crise petrolífera de 70, pelo 

aumento da inflação e pelos processos de desregulamentação do sistema económico, 

com repercussões no mercado de trabalho. Visando: aprofundar a lógica capitalista de 

procura do lucro, através da maximização da relação capital-trabalho; aumentar a 

produtividade; globalizar a produção, a circulação e os mercados; e potenciar a 

competitividade das economias nacionais (através do redireccionamento do apoio 

estatal para ganhos de produtividade, em detrimento de medidas de proteccionismo 
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social), assiste-se à apropriação das novas tecnologias pelo tecido empresarial, 

enquanto elemento fundamental face às novas exigências económicas e ao repensar 

das políticas sociais. 

Adoptando a rede como nova forma organizativa, o capitalismo altera-se 

fazendo emergir uma nova economia, informacional e global. Informacional na medida 

em que a produtividade e a competitividade dependem da sua capacidade de gerar e 

processar informação com base no conhecimento. Global porque organizada, nos seus 

núcleos (produção, circulação e consumo) e componentes fundamentais (capital, 

trabalho, matéria-prima, mercados, informação, tecnologia e gestão) à escala global. 

Esta nova etapa de desenvolvimento capitalista, marcada pela integração global 

dos mercados, põe em causa, não só os modelos de organização económica assentes 

em economias nacionais autónomas, como também os modelos de organização do 

trabalho. Enfraquecendo a condição salarial e a própria centralidade do trabalho, bem 

como o próprio papel do Estado enquanto regulador social e económico. Verifica-se 

que do processo de globalização decorre a perda de relevância do “nacional” enquanto 

unidade básica a nível social, económico, científico e cultural. A regulação económica 

opera-se agora numa escala supra-nacional. 

É mediante o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e 

comunicação, reconhecidas enquanto elemento de mudança e apropriadas pelo 

sistema económico, que se consubstancia um novo modelo que alia a flexibilidade à 

eficácia e à eficiência. “Estas tendências transformam a gestão empresarial numa 

geometria variável de cooperação e competição, dependendo do tempo, do lugar, do 

processo e do produto” (Castells, 2004: 90). As novas estratégias de organização do 

trabalho em rede permitem operacionalizar a descentralização da estrutura interna da 

empresa; estabelecer linhas de cooperação ao nível dos recursos; definir ligações entre 

redes de pequenas e médias empresas e diferentes componentes das grandes 

empresas; implementar alianças e associações estratégicas no interior da rede. A 

empresa em rede possui a flexibilidade e a adaptabilidade suficientes para responder 

às exigências impostas pela volatilidade da nova economia informacional e global, 

marcada pela intensificação crescente da concorrência, pela contínua mutação da 

procura e incessante inovação tecnológica. A adequabilidade deste modelo 

organizacional determina a sua extensão a todos os sectores económicos. 

Potenciando o feedback e a retroacção, em tempo real, entre produtores, 

fornecedores e clientes, as novas tecnologias representam a principal determinante da 

capacidade competitiva das empresas. Ilona Kovács (2002) salienta o modo como a 
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crescente intensificação da competitividade na economia global deixou de ser um meio 

de crescimento e o modo de funcionamento do sistema económico, para se 

transformar numa ideologia e num fim em si. Deste modo, a empresa (sobre)vive 

enquanto e na medida em que é competitiva e inovadora. 

As transformações que marcaram a viragem do século assumem-se como 

multidimensionais, na medida em que o espaço e o tempo deixaram de ser as 

categorias organizativas da vida quotidiana, comprimindo-se e relocalizando-se num 

mundo em que, de repente, todos ficamos à distância de um clique. É neste processo, 

a que chamamos globalização e através do qual acontecimentos, decisões e 

actividades produzidas em qualquer parte do mundo produzem consequências em 

qualquer outra parte de um mundo interconectado, que se fortalecem interacções e 

interdependências, e que se reforçam distanciamento e exclusões. 

Esta nova realidade “reabre, de modo profundo, a discussão sobre a função 

integradora da empresa” (Castel, 2001: 518). Na realidade, face às exigências da nova 

economia, a empresa, enquanto local de trabalho e contexto de socialização, surge 

como elemento potenciador da vulnerabilidade individual, através de vários processos. 

Por um lado, a conjugação das exigências de flexibilidade, eficácia, eficiência e 

competitividade, implica a “desqualificação dos menos aptos” (Castel, 2001: 519). Por 

outro lado, a formação contínua, enquanto exigência de adaptação à nova economia e 

à evolução tecnológica, representa um mecanismo de selecção permanente. 

Finalmente, pelas exigências que impõe aos trabalhadores, em termos de qualificação, 

o contexto organizacional fecha-se cada vez mais no que concerne ao recrutamento de 

jovens menos qualificados. Estes, não representando uma mais-valia competitiva para 

empresa, pelos baixos níveis de capital informacional que poderão pôr ao serviço 

daquela, são absorvidos, quase que exclusivamente, pelos segmentos secundário e 

marginal de um mercado de trabalho cada vez mais fracturado e fracturante em 

termos de coesão social. 

Castells confere ao actual processo de globalização dois atributos: a assimetria 

e a polarização. “A actual estrutura de rede permite ligar tudo o que importa ao 

sistema dominante; desta forma os conectados ficam com um extremo dinamismo. 

Mas esta estrutura também permite não conectar tudo o que é desvalorizado aos olhos 

do sistema dominante, como indivíduos, regiões, sectores ou empresas, e condená-los 

a definhar” (Castells citado por Kovács: 2002: 24). 
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Num momento em que flexibilidade, inovação, competitividade, adaptabilidade, 

assimetria, diversidade, conectividade, exclusão e inclusão selectiva, são palavras-

chave, destaca-se ao nível da economia global a emergência de assimetrias profundas.  

Numa perspectiva analítica distanciada de orientações deterministas, importa 

perceber qual a interacção que se estabelece entre tecnologia, economia e emprego. 

A passagem de sistemas de produção em série de bens materiais para sistemas 

de produção em massa de bens imateriais; a transferência do poder dos detentores 

dos meios de produção, para os detentores de informação e conhecimento e 

proprietários dos meios criativos e de inovação; implicam uma reconfiguração do 

trabalho e do emprego que, impondo o término da hegemonia do assalariamento e do 

trabalho enquanto mecanismo privilegiado de inserção, determina a construção de 

novas sociabilidades e a revisão dos modelos de organização do trabalho e das 

diversas modalidades de emprego. Na realidade, o trabalho não se limita às relações 

técnicas de produção, na medida em que surge como uma realidade que se situa além 

daquelas. O trabalho representa um conjunto de relações sociais, culturais e 

identitárias. 

Numa óptica informacionalista, a nova divisão internacional do trabalho emerge 

do posicionamento relativo no contexto da nova economia. Assim, podem diferenciar- 

-se quatro tipos de produtores: os de alto valor acrescentado, cuja actividade se opera 

no quadro do trabalho informacional; os de grande volume, sustentados na lógica de 

baixos custos de trabalho; os de matérias primas, condicionados pela (in)existência de 

recursos naturais; e os disponíveis, cujo trabalho se desenvolve no âmbito de áreas 

pouco valorizadas. 

Estas posições, para além de um cariz categorizante, possuem uma geografia 

própria, ainda que variável, que se organiza segundo os princípios operatórios da rede 

e assenta em plataformas tecnológicas. “A posição na divisão internacional do trabalho 

depende das características da força do trabalho e da sua inserção na economia 

global” (Castells citado por Kovács, 2002: 25), dependendo a mudança da posição 

relativa ocupada por cada um e das estratégias de actuação definidas pelos Governos 

e pelas empresas. 

A informação e o conhecimento enquanto matérias-primas por excelência e a 

inovação enquanto factor de competitividade, transformam o trabalho (e o 

trabalhador) em elementos potenciadores da produtividade e de valor estratégico, pois 

garantem a operacionalidade da empresa num sistema económico cada vez mais 
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dependente da capacidade de gerar, obter, processar, transformar, redesenhar e 

aplicar informação, à escala planetária e em tempo real. 

“A e-economia não pode funcionar sem trabalhadores com capacidade para 

navegar, tanto tecnicamente como em termos de conteúdos, neste profundo mar de 

informação, organizando-o, focalizando-o e transformando-o em conhecimentos 

concretos, adequados à tarefa e ao propósito do processo de trabalho” (Castells, 2004: 

117). Por conseguinte, importa reflectir sobre as reais possibilidades individuais de 

inserção, face às novas formas de organização do trabalho, nas quais uma pressão 

cada vez maior é exercida sobre o trabalhador. 

Também aqui a unilateralidade não se aplica, pese embora a saliência dada ao 

impacto das novas tecnologias na forma de organização do trabalho. Importa atender 

igualmente a aspectos de natureza macroeconómica, social e cultural. A inserção na 

economia global, a estruturação da actividade económica, as políticas governamentais, 

as estratégias de negociação salarial, o sistema de ensino e formação profissional, são 

alguns factores destacados por Ilona Kovács (2002). 

A ausência de neutralidade da inovação tecnológica face à evolução do 

emprego, a reconfiguração das empresas e as novas exigências do mercado, 

transportam para o campo do emprego os princípios da flexibilidade, da 

competitividade e da adaptabilidade. Daqui decorre a emergência de novas formas de 

trabalho e de novas modalidades de emprego. “À medida que (...) o emprego assume 

uma identidade mais liberal, o trabalho também tende a organizar-se de uma forma 

menos rígida (estatuto, horários, remunerações, contratos...), segundo modalidades 

diferentes, ditadas por imperativos de ordem concorrencial e por opções individuais, 

condicionadas por diferentes exigências sociais” (Cerdeira, 2000: p. 21). O emprego 

enquanto vínculo estável, relação bilateral com subordinação jurídica e normativos 

próprios, de duração ilimitada, dá lugar ao trabalho individualizado, cada vez mais 

fragmentado, desintegrado, complexificado, diversificado e desigual, com tradução 

numa multiplicidade de opções, normalizadas, que genericamente designadas por 

trabalho flexível. 

Face a estas transfigurações, o indivíduo enquanto sujeito assume o predicado 

da mudança e a tónica é colocada na sua autonomia, criatividade, responsabilidade, 

iniciativa e capacidade de adaptação, elementos potenciadores da sua 

empregabilidade. O discurso distancia-se da lógica das qualificações, seguindo uma 

linha orientada para as competências. Simultaneamente, verifica-se o enfraquecimento 

do pacto social e da capacidade interventora desta parceria, no sentido da crescente 
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individualização das relações de trabalho. “Há uma evolução paradoxal apontada por 

Castells: o capital coordena-se globalmente, mas o trabalho individualiza-se. Enquanto 

o capital tende a escapar no hiperespaço de circulação pura, o trabalho dissolve a sua 

entidade colectiva numa variedade infinita de existências individuais” (Kovács, 2002: 

38). 

Castel (2001) fala-nos da emergência de um individualismo negativo 

caracterizado pela ausência de vínculos, pela fragilidade dos processos de ancoragem 

nas diversas estruturas colectivas e pela falta de suporte social. A crescente 

flexibilidade e segmentação que caracteriza as relações de trabalho e se estende às 

restantes dimensões da vida social, incrementa a individualização dos comportamentos 

e a diluição dos enquadramentos colectivos. O enfraquecimento dos movimentos 

sindicais é disso reflexo. Trata-se de um individualismo marcado pela falta de 

referências. 

Um outro paradoxo decorre da relação entre tecnologia, economia e emprego. 

Por um lado o trabalhador é um elemento axial em todo o processo, na medida, em 

que surge como produtor de conhecimento e chave para a inovação; a economia e o 

emprego surgem com potencial de selecção e exclusão cada vez maiores, pondo em 

causa, não só a coesão social, mas também os mecanismos que asseguravam as 

formas de solidariedade típicas da sociedade salarial. A crescente individualização 

decorrente da evolução das estruturas, coloca em causa os princípios fundadores da 

própria estrutura, ou seja a sua unidade e coesão como um todo. 

É no contexto da acentuada volatilidade económica que novas exigências se 

impõem ao nível da gestão flexível de recursos económicos, nomeadamente no que 

concerne à capacidade de gestão das aleatoriedades e de reactividade imediata, 

enquanto garantias de manutenção ou incremento da competitividade das empresas. 

As imposições colocadas ao nível da competitividade condicionam as práticas 

gestionárias, que a procuram quer através do incremento da produtividade, quer 

através da redução dos custos inerentes à utilização da mão-de-obra. 

“O informacionalismo leva à concentração e globalização do capital através da 

utilização do poder descentralizador das redes. Ao mesmo tempo, desagrega-se a 

realização do trabalho, fragmenta-se a sua organização e divide-se a sua acção 

colectiva. As redes convergem em direcção a uma meta-rede de capital que integra os 

interesses capitalistas à escala global. Por sua vez o trabalho perde a sua identidade 

colectiva, individualiza cada vez mais as capacidades, as condições, os interesses e os 
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projectos dos trabalhadores. A meta-rede desconecta as funções não-essenciais, 

subordina grupos sociais e põe à deriva territórios” (Kovács, 2002: 19). 

O mercado de trabalho corporiza as exigências de flexibilidade impostas pela 

nova economia. Flexibiliza-se a organização da produção, externalizando-se algumas 

actividades e desagregando-se o processo de trabalho no espaço. A empresa deixa de 

ter como identidade o espaço físico, para assumir, como referência, a rede de relações 

na qual se constitui (a empresa-rede), utilizando como infra-estrutura as novas 

tecnologias de comunicação, nomeadamente a Internet. Flexibilizam-se os salários, 

fazendo-os depender em parte ou na sua totalidade da produtividade do trabalhador. 

Flexibilizam-se os incentivos ao recrutamento, através da eliminação de algumas 

obrigações das empresas a nível de contribuições fiscais e para o sistema de segurança 

social. Flexibilizam-se os normativos legais que definem as diferentes modalidades de 

emprego. Flexibiliza-se a hierarquia de qualificações, fazendo emergir novas 

categorizações, sustentadas nos novos perfis de competências exigidos, e 

impulsionando a crescente segmentação do mercado de trabalho.  

Se no decurso da década de 80 a introdução das novas tecnologias pretendeu 

reduzir os custos de produção através da redução de mão-de-obra, contrariando as 

visões mais pessimistas que apontavam para a inevitabilidade da ruptura dos mercados 

de trabalho, Castells refere que “pode destacar-se como tendência global a inexistência 

de uma relação estrutural sistemática entre a difusão das novas tecnologias de 

informação e a evolução dos níveis de emprego no conjunto da economia” (Castells, 

2005: 345).  

O final da década de 90 e nos inícios do século XXI foram marcados por alguns 

indicadores de crescimento, nomeadamente: 

i.  crescimento da taxa de emprego e crescimento da população 

empregada 

ii. transferência de trabalhadores entre os diferentes sectores da estrutura 

ocupacional: extinção progressiva do emprego agrícola, declínio do 

emprego na indústria transformadora e aumento significativo da 

importância dos serviços, com 20% dos novos empregos a situarem-se 

no sector nas altas tecnologias e 70% nos serviços knowledge-intensive 

(Comissão Europeia, 2002). São os profissionais científicos, intelectuais 

e técnicos que constituem o núcleo central da nova estrutura de 

emprego. 
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Gráfico 7 
Evolução da taxa de emprego na EU, por sector de actividade, 1994-2001 
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iii. entrada massiva da mulher no mercado de trabalho. 

iv. emergência de novas modalidades de emprego e crescimento do 

emprego atípico: “num contexto económico global em que é 

determinante a procura incessante pelas empresas de um quase perfeito 

ajustamento entre, por um lado, o volume e as qualificações da mão-de-

obra (...) e, por outro, o volume de produção de bens e serviços” 

(Gonçalves, 2000: 11), o recurso a estratégias de flexibilidade numérica 

é patente no aumento do emprego temporário (sujeito a uma maior 

variância em função da conjuntura económica) e a tempo parcial. 

 

Contudo, a tendência de crescimento verificada nos últimos anos, é simultânea 

com o acentuar das desigualdades, com o potenciar das vulnerabilidades e com o 

aumento dos indicadores de pobreza e exclusão. 

Estas transformações têm igual impacto ao nível da concepção do trabalho. Não 

obstante mantenha as suas dimensões instrumental, material, social e simbólica, o 

trabalho enfraquece-se enquanto agente de socialização secundário, emergem valores, 

atitudes e comportamentos de natureza mais individualista. 

Ao novo mercado de trabalho corresponderão novas socializações, 

possivelmente portadoras de uma maior carga competitiva. Por outro lado, a sua 

dimensão simbólica, que nos remete para as suas funções de natureza psicossocial, 

enquanto eixo estruturante da construção de identidades e da organização do 

quotidiano, encontra-se de igual modo fragilizada. A segmentação e a precariedade do 
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emprego impõem novas valorações relativas ao trabalho, reequacionando 

oportunidades, aspirações e expectativas, definindo o mercado quer as características 

do trabalhador informacional, quer o seu perfil de competências. 

Neste sentido, também Castells alerta para uma evolução que tende para a 

progressiva segmentação do mercado de trabalho. “O aumento das qualificações 

profissionais, gerais ou especializadas, exigidas nos cargos requalificados da estrutura 

ocupacional segregam ainda mais a força de trabalho com base na educação que, por 

si só, já é um sistema altamente segregado” (Castells, 2005: 328). 

A inovação tecnológica e a flexibilidade que impõe são selectivas, social e 

funcionalmente. É deste modo possível distinguir três segmentos no mercado de 

trabalho: o grupo central, núcleo estável e efectivo de trabalhadores informacionais, 

detentores de um perfil de competências ajustado às necessidades do mercado; dois 

grupos periféricos, “o mercado secundário de emprego – trabalhadores com tarefas e 

competências menos complexas” (Cerdeira, 2000: 29) e um grupo marginal. Estes 

últimos abarcam o “trabalho genérico”, sendo formados por “trabalhadores que não 

possuem uma qualificação concreta nem uma especial capacidade para adquirir as 

habilitações profissionais (...), valorizadas no processo de produção” (Castells, 2004: 

121). O primeiro segmento encontra-se sujeito a uma flexibilidade funcional, gerida no 

interior da organização, permitindo a mobilidade profissional, impondo maiores níveis 

de polivalência, no sentido multiqualificado. Os outros dois têm um carácter mais 

errático, sendo facilmente substituíveis e/ou eliminados e/ou relocalizados (em função 

dos custos da mão-de-obra). Submergem na lógica da flexibilidade externa que 

permite proceder a ajustamentos imediatos e efectivos de acordo com as necessidades 

da empresa, decorrentes da volatilidade do mercado. Temos então uma força de 

trabalho bipolarizada entre o trabalhado auto-programável e o trabalho genérico. 

Não sendo esta nova questão social de responsabilidade exclusiva da economia 

e das empresas, Castel salienta que a sua dinâmica “produz efeitos desastrosos do 

ponto de vista da coesão social” (Castel, 2001: 523). Se num primeiro momento os 

seus efeitos são sentidos na dualização do mercado de trabalho, o problema assume, 

actualmente, um impacte com contornos ainda pouco definidos. O que está em causa 

não é apenas a constituição de uma periferia precária no mercado de trabalho, mas 

também a progressiva vulnerabilidade dos trabalhadores e o aumento daqueles que 

não se enquadram no contexto da nova economia, integrando a categoria de não- 

-empregáveis. 
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Analisando o processo de precarização do trabalho, da sua relação com a 

evolução tecnológica e com as novas exigências do capitalismo moderno, Castel (2001) 

salienta três pontos de cristalização desta problemática: a desestabilização dos 

estáveis, a instalação da precariedade e o aumento dos supranumerários. Estes, não 

estão integrados e não o serão “pelo menos no sentido que Durkheim fala da 

integração como o pertencimento a uma sociedade que forma um todo de elementos 

interdependentes. Esta inutilidade social desqualifica-os também no plano cívico e 

político” (Castel, 2001: 530). Estes factos têm implicações ao nível da revisão dos 

estilos de vida e das formas de habitar o mundo social, impondo “estratégias de 

sobrevivência fundadas no presente “que é, segundo a feliz expressão de Laurance 

Rouleau-Berger, uma «cultura do aleatório»” (Castel, 2001: 529). 

A concepção do mercado de trabalho em termos de sistema de emprego 

permite, pela sua abrangência e pela pontes que estabelece com os outros campos da 

vida social, perceber as problemáticas associadas à díade desemprego/exclusão na sua 

multidimensionalidade. Nesta óptica analítica, e atendendo ao objecto da análise, 

importa perceber quais os factores condicionadores das estratégias desenvolvidas na 

procura de emprego por indivíduos socialmente vulneráveis, face às novas exigências 

do mercado de trabalho. Pese embora o paradigma proposto por Castells, não choque 

como esta perspectiva de análise, coloca inúmeras questões face à realidade nacional. 

O primado das novas tecnologias e a importância do conhecimento enquanto mais-

valia para o processo produtivo, salientam algumas características estruturais do 

mercado de trabalho nacional que chocam com a lógica informacional, nas quais 

residem algumas das suas vulnerabilidades. Importa questionar, face às 

transformações até agora analisadas, qual o valor social do trabalho face ao 

enfraquecimento da relação salarial e face à metamorfose da questão social? 

 

4. O TRABALHO ENQUANTO VALOR SOCIAL 

 

Os valores sociais podem definir-se como “sistemas de disposições e 

orientações interiorizados” (Almeida, s/d: 1), dotados de uma estrutura relativamente 

estável e duradoura, com influência ao nível das atitudes, posicionamentos e 

comportamentos individuais. Ora, importa perceber em que medida os valores relativos 

ao trabalho condicionam a posição, os comportamentos, as escolhas e as estratégias 

dos sujeitos nesta dimensão da vida social.  
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Integrando os sistemas de disposições individuais, os valores resultam de 

condições específicas que determinam, de forma activa as dinâmicas sociais, 

“nomeadamente através das modulações de estratégias e comportamentos dos 

actores” (Almeida, s/d: 1). 

O trabalho, enquanto factor de estratificação e diferenciação social, 

nomeadamente pelas oportunidades que cria ou não no acesso a recursos e bens, bem 

como pelas suas dimensões social, simbólica e identitária, é objecto de diversas 

valorizações. “Os valores do trabalho (...) influenciam as atitudes face ao trabalho e o 

significado que os indivíduos lhe atribuem” (Caetano et al, 2003: 430), determinando 

igualmente as respostas individuais em contexto profissional/organizacional. 

Enquanto fonte de rendimentos de indivíduos e famílias, a centralidade do 

trabalho determina não só a organização do quotidiano, mas também a construção de 

projectos de vida. “Mas a importância do trabalho vai muito para além do rendimento 

que proporciona. Ele é ainda, nas sociedades modernas, o principal referencial para a 

definição do estatuto social. Não ter uma relação normal com o trabalho representa 

assim, quase sempre, uma importante ausência de estima social e, muitas vezes, o 

desenvolvimento de uma identidade negativa” (Capucha, 2005: 179). 

A teoria da mudança de valores, de Inglehart (1977), enquadra a mudança das 

prioridades valorativas num processo mais amplo, que respeita às mudanças 

estruturais das sociedades pós-modernas, decorrentes do processo de crescimento 

económico e desenvolvimento tecnológico, do aumento generalizado dos níveis de 

educação, do clima de paz e segurança e da expansão dos meios de comunicação 

social. Na sua abordagem, procede à descentralização dos sistemas de valores de 

natureza materialista, no sentido de uma maior saliência dos sistemas de valores pós- 

-materialistas, mais difundidos e melhor assimilados nas sociedades mais ricas e 

prósperas; tendo, dentro de cada estrutura social, maior saliência entre os estratos 

mais ricos e com maiores níveis de segurança. 

O autor considera ainda que, não obstante a natureza organizada e duradoura 

das disposições valorativas, estas adequar-se-ão às flutuações conjunturais na medida 

em que, face a períodos conjunturais de crescimento e estabilidade serão mais 

valorizadas questões relativas à qualidade de vida, enquanto que em períodos 

recessivos, terão maior relevo questões de natureza materialista. A mudança de 

valores será mais extensa e profunda em sociedades que conheçam períodos de paz e 

prosperidade mais longos. 
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De acordo com a hipótese da socialização, avançada por Inglehart, é no 

decurso dos processos de socialização primária que o indivíduo forma e define as suas 

prioridades valorativas, que dificilmente se alterarão na vida adulta. Daí ser visível uma 

forte diferenciação, ao nível das prioridades valorativas, entre as gerações mais velhas 

e as gerações mais jovens. Estas, socializadas num ambiente de paz e maior 

prosperidade e estabilidade (ao longo dos 30 Gloriosos), valorizam mais as questões de 

natureza pós-materialista, enquanto que aquelas darão maior importância ao bem-

estar e à segurança. 

De diferentes condições de vida, de diferentes contextos e processos de 

socialização decorrem diferentes sistemas de valores. Na linha da teoria das 

necessidades humanas proposta por Maslow2, ambientes de insegurança e escassez 

geram necessidades de regras rígidas, com tradução em sistemas de valores que, 

enfatizando a ordem e a segurança, fortaleçam sentimentos de segurança e 

estabilidade. Em contrapartida, em ambientes nos quais as questões de segurança são 

tomadas como adquiridas, a autoridade e a produtividade são subvalorizadas em 

detrimento da qualidade de vida e da auto-realização.  

Assim, e do ponto de vista económico: 

Condições de vida insegura... Condições de vida segura... 

Ec
on

om
ia

 

- Prioridade do crescimento económico. 
As prioridades valorativas associadas ao 

trabalho relacionam-se com os valores 
extrínsecos do trabalho, independentes do 
tipo de trabalho que se realiza, mas 
relacionados com os resultados directos, 
como as oportunidades decorrentes do 
trabalho. Enquandram-se nesta categoria 
valores como: ser bem pago, estabilidade no 
trabalho e ambiente de trabalho. 

- Prioridade de questões relativas à 
qualidade de vida, numa lógica de 
descentralização do crescimento económico. 

Aqui são valorizadas questões 
relacionadas com a possibilidade de 
realização pessoal, de autonomia, de 
iniciativa e de participação nos processos. 
Inserem-se nesta categoria valores como: 
auto-realização, iniciativa, uso das 
capacidades individuais. 

 

“Os resultados dos estudos já realizados apontam para uma orientação em 

termos de valores muito dependente de factores económicos. (...) uma posição 

económica mais privilegiada leva a uma orientação intrínseca mais marcada, enquanto 

os mais desfavorecidos tendem a enfatizar os valores extrínsecos de forma mais 

evidente. Enquanto não se vêem satisfeitas as necessidades «básicas» (extrínsecas), é 

a esse tipo de valores que se dá mais importância” (Caetano et al, 2003: 434). 

A nível político, o papel e a intervenção do Estado também diferem: 

                                                           
2 De acordo com a proposta apresentada por Maslow, uma necessidade só se torna suficientemente motivadora e 
mobilizadora da acção, quando as necessidades anteriores se encontram satisfeitas. Nesta linha analítica, Maslow define 
a pirâmide das necessidades humanas, hierarquizando-a entre necessidades básicas (fisiológicas, e de segurança, na 
base) às necessidades de estima e de auto-realização (relacionamento, estima e realização pessoal) no topo da 
pirâmide.  
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 Condições de vida insegura... Condições de vida segura... 
Po

lit
ic

a 

Necessidade de líderes fortes, defesa do 
papel regulador do Estado, valorização da 
ordem política e social. 

A forte desconfiança e criticismo face à 
autoridade política faz-se acompanhar pela 
crescente valorização de questões como: uma 
maior expressão e participação do indivíduo, e 
alteração dos modos de regulação social. 

 

Tal como nas dimensões económica e política, é possível identificar, ao longo do 

processo de evolução das estruturas sociais, mutações ao nível da valorização do 

trabalho. Com a revolução industrial e a consolidação da condição salarial o trabalho, 

passa a ser valorizado enquanto actividade significante, e não mais enquanto 

necessidade. Contudo, o equilíbrio sob o qual se ergueu a sociedade salarial, evidencia 

a sua fragilidade perante a retracção do crescimento económico e o fim de um período 

marcado pelo quase pleno emprego, perante os quais o trabalho era mais que o 

trabalho e, o não-trabalho, mais que o desemprego (Castel, 2001). 

A valorização das questões associadas à qualidade de vida, à participação e 

expressão do indivíduo surgem, não só associadas àquele período de prosperidade 

económica, como também, “à implementação do sistema de protecção social, que veio 

dar aos indivíduos um sentimento de segurança e de sobrevivência assegurada” 

(Caetano et al., 2003: 437). 

Porém, a crescente individualização das relações sociais, verificadas ao longo 

dos processos de modernização das estruturas sociais, bem como as mutações 

verificadas no mercado de trabalho, comportam, relativamente à valorização do 

trabalho, a saliência de posicionamentos valorativos de natureza marcadamente 

materialista. Os dados do European Values Study permitem estabelecer uma análise 

comparativa entre as prioridades valorativas predominantes na União Europeia para o 

período 1990-1999. Relativamente ao trabalho3 verifica-se a predominância das 

questões associadas à remuneração. Na realidade, é o salário que representa a 

garantia de satisfação das necessidades básicas individuais. Contudo, é interessante 

verificar que esta realidade não é uniforme no espaço comunitário, sendo 

particularmente visível (em 1999) em Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia, Itália, França 

e Grã-Bretanha. Já nos países escandinavos este aspecto é preterido em favor de 

factores como o bom ambiente de trabalho e a possibilidade de ter um trabalho 

                                                           
3 Os indicadores utilizados no European Values Study, relativamente à questão do trabalho foram: remuneração (ser 
bem pago), ambiente humano agradável, não ser pressionado, segurança, oportunidade de promoção, ser respeitado, 
bom horário de trabalho, ter iniciativa, ser útil à sociedade, bons períodos de férias, contacto com pessoas, realização, 
trabalho com responsabilidade, trabalho interessante, fazer uso das capacidades. 
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interessante. Um outro aspecto que marca a diferença entre os países da UE, é a 

importância atribuída ao factor «iniciativa». A nível europeu este aspecto surge como o 

sétimo mais valorizado, enquanto que em Portugal aparece na 13ª posição, entre os 

15 valores apresentados. Tal não será alheio à estrutura de qualificações do país e ao 

seu contraste com o resto dos países do espaço comunitário. 

 
 

Quadro 8 
Percentagem e ordem de saliência dos valores do trabalho, em Portugal e na EU (1999) 

Portugal EU 
Valores do trabalho 

% Ordenação 
relativa % Ordenação 

relativa 
Ser bem pago 80.2 1 73.3 1 

Ambiente humano agradável 66.7 2 73.2 2 

Não ser pressionado 24.4 15 32 12 

Segurança 64.4 3 61.3 4 

Oportunidade de promoção 32 14 36 11 

Respeitado 49.6 5 39.4 10 

Bom horário 43.9 9 47.8 8 

Ter iniciativa 35.4 13 48.8 7 

Útil à sociedade 51.5 4 39.4 10 

Bons períodos de férias 37.3 11 28.9 13 

Contacto com pessoas 35.9 12 47.8 8 

Realização 48.1 6 55.5 5 

Trabalho com responsabilidade 42.3 10 47 9 

Trabalho interessante 45 8 63.3 3 

Uso de capacidades 46.5 7 55.2 6 
Fonte: European Values Study in, VALA, Jorge, CABRAL, Manuel Villaverde e RAMOS, Alice 
(2003) 

 

 

Se por condições de trabalho forem considerados aspectos relacionados com a 

remuneração, a segurança, o horário de trabalho e as férias, verifica-se que no seu 

conjunto estes são aspectos com uma forte saliência. É ainda de salientar que os 

aspectos relacionados com a utilidade social do trabalho, o desempenho de uma 

actividade respeitada e de responsabilidade (aspectos referidos por 51.5%, 49.6% e 

42.3% dos inquiridos, respectivamente) tornam patente a importância do trabalho 

enquanto contexto de sociabilidade e factor estruturador da identidade, dado serem 

valores associados ao estatuto e reconhecimento social. 
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Quadro 9 
Percentagem e ordem de saliência dos valores do trabalho, em Portugal 1990-1999 

Portugal 1990 Portugal 1999 
Valores do trabalho 

% Ordenação 
relativa % Ordenação 

relativa 
Ser bem pago 79.5 1 80.2 1 

Ambiente humano agradável 77.1 2 66.7 2 

Não ser pressionado 36.8 15 24.4 15 

Segurança 70.3 3 64.4 3 

Oportunidade de promoção 50.3 12 32 14 

Respeitado 59.1 5 49.6 5 

Bom horário 55.1 8 43.9 9 

Ter iniciativa 52.4 11 35.4 13 

Útil à sociedade 56 7 51.5 4 

Bons períodos de férias 45.4 14 37.3 11 

Contacto com pessoas 52.8 10 35.9 12 

Realização 64.3 4 48.1 6 

Trabalho com responsabilidade 53.2 9 42.3 10 

Trabalho interessante 49.2 13 45 8 

Uso de capacidades 56.6 6 46.5 7 
Fonte: European Values Study in, VALA, Jorge, CABRAL, Manuel Villaverde e RAMOS, Alice 

(2003) 
 

Se relativamente aos três valores mais salientes não se verificou qualquer 

alteração entre 1990 e 1999, houve algumas alterações na ordenação relativa das 

prioridades valorativas dos portugueses, nomeadamente no que respeita: à utilidade 

social do trabalho, aos períodos de férias, à realização através do trabalho e ao 

desempenho de uma actividade interessante. 

A questão da valorização individual da iniciativa no trabalho merece particular 

atenção. Num contexto em que o mercado de trabalho impõe cada vez maiores 

exigências ao indivíduo em termos de proactividade, de autonomia, de criatividade e 

de capacidade de resolução de problemas; e que as novas modalidade de trabalho 

fazem emergir questões relacionadas com a flexibilidade numérica (marcando a 

distância relativamente a valores de estabilidade e segurança); é o valor «ter 

iniciativa» que apresenta a maior queda em termos de ordenação relativa dos valores 

associados ao trabalho. Não obstante a rápida modernização da sociedade portuguesa, 

estes valores espelham, relativamente ao trabalho, a ainda dominância de valores de 

índole materialista. 

Um outro paradoxo na análise dos valores «uso de capacidades» e 

«realização». Associado à dimensão do desenvolvimento pessoal e profissional, não 

deixa de ser interessante verificar que, também aqui, os valores dos portugueses 
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tendem a afastar-se de uma das principais exigências do mercado de trabalho – a 

aprendizagem ao longo da vida. 

É esta dinâmica tensional, entre valores individuais e evolução do mercado de 

trabalho, que se destaca na evolução verificada entre 1990-99, em Portugal. 

Por outro lado, a saliência de valores marcadamente materialistas face ao 

trabalho (remuneração e segurança), não traduz necessariamente um recuo das 

prioridades valorativas de índole pós-materialistas, mas antes um reajuste valorativo 

que decorre de uma conjuntura económica permeada por tendências recessivas, das 

mutações e segmentações do mercado de trabalho e da crescente instabilidade ao 

nível das relações sociais. Castel (2003) fala-nos de uma nova questão social 

decorrente do paradoxo que resulta do facto de ser “exactamente no momento em que 

os atributos vinculados ao trabalho para caracterizar o status que situa e classifica um 

indivíduo na sociedade pareciam ter-se imposto definitivamente, (...) que essa 

centralidade do trabalho é brutalmente recolocada em questão” (Castel, 2001: 496), 

ganhando cada vez maior saliência as problemáticas associadas ao desemprego, à 

ausência de emprego, à precariedade, à vulnerabilidade e à perenidade e progressiva 

dissolução das relações sociais. 

Remetendo estas questões para os resultados obtidos através dos 

questionários, verifica-se a validade da hipótese da socialização. Na realidade, os 

inquiridos tiveram um percurso marcado pela precariedade dos recursos disponíveis. A 

conjuntura socio-económica que marcou o processo de desenvolvimento dos 

inquiridos, conjugado com variáveis sócio-familiares determinaram a formação do seu 

habitus e condicionaram as suas práticas e as suas histórias de vida, conduzindo a um 

processo de consolidação de um quadro valorativo de natureza materialista. 

Os baixos níveis de escolaridade dos pais e os sectores de actividade em que 

trabalhavam (prevalência do sector da construção para os pais e da indústria 

transformadora para as mães); o abandono escolar e a entrada precoce no mercado 

de trabalho, determinada em 39% dos inquiridos por dificuldades financeiras da família 

e em 29.6% pelo desejo de alcançar autonomia financeira, a par da instabilidade dos 

percursos profissionais (55.7% dos inquiridos já teve mais de quatro empregos), 

traduz-se numa forte valorização de valores associados à dimensão instrumental do 

trabalho como: ser bem pago e ter um emprego estável. A dimensão relacional, 

patente na valorização do bom ambiente de trabalho e do reconhecimento social que 

advém do exercício de uma actividade profissional, traduz o reconhecimento da 

importância do trabalho na definição do lugar social de cada um. 
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Quando questionados sobre os valores do trabalho que valorizam (tendo por 

referência os valores do European Values Study), torna-se saliente a não significância 

dos valores pós materialistas para os inquiridos. Isto verifica-se pela desvalorização de 

competências como a autonomia, a criatividade e a responsabilidade, e de 

necessidades como a realização pessoal e a possibilidade de progressão na carreira. 

Ora, mais uma vez se questiona a adequabilidade dos perfis de competências dos 

inquiridos, às actuais exigências do mercado de trabalho. 

 

Gráfico 8 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

 

5. TRABALHO: UMA IDENTIDADE PARA SI E PARA OS OUTROS 

 

De facto, o trabalho assume um papel central na definição do lugar social de 

cada um de nós. A sua importância revela-se não só por ser um elemento estruturador 

da nossa identidade, mas também enquanto elemento que determina a nossa 

identidade social, definida pelos e para os outros. É esta que nos posiciona do espaço 

social. Este posicionamento está, actualmente, longe de ser algo adquirido e estável, 

tendo deixado de ser uma “herança de família”. A permanente construção e 

reconstrução da nossa identidade é ditada pela mutabilidade, instabilidade, incerteza e 
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crescente individualização que carcteriza as sociedades contemporâneas. Deixando de 

ser resultado directo dos processos de socialização, reconfirmados por trajectórias 

sociais outrora estáveis, a identidade passa a ser o resultado das interacções que, ao 

longo da vida, se vão estabelecendo no seio das diferentes instâncias socializadoras. 

“A teoria da identidade social, ao permitir analisar os mecanismos de articulação 

entre o colectivo e o individual com efeitos na percepção dos indivíduos sobre si e 

sobre os outros” (Diogo, 2007:3) e ao estabelecer a ponte entre estes processos e as 

práticas individuais, assume-se um instrumento importante para a análise e 

compreensão do social. As realidades sociais resultam da relação dialéctica entre 

processos que se encontram a seu montante e jusante, e que tanto as influenciam, 

como as explicam. 

Face aos fenómenos que comummente designamos por fenómenos de pobreza 

e exclusão, os processos de construção da identidade para si e para os outros, as 

estratégias identitárias e o papel da relação que se estabelece com o mundo do 

trabalho, inviabilizam modos de vida que se encontrem em consonância com o modo 

de vida socialmente desejado e definido como «normal». 

Dubar define a identidade enquanto dupla designação, do indivíduo para si e 

dos outros em relação a ele. Trata-se de um processo de atribuição de significado, com 

impacto ao nível do lugar de cada um na teia das relações sociais. Pese embora a 

naturalidade com que é percebida a identidade de cada um, enquanto elemento que 

estrutura e facilita a percepção, apreensão e actuação do indivíduo sobre a realidade, 

não se trata de uma dimensão inerente à essência de cada um. A identidade é uma 

construção permanente, sendo vincada a sua dimensão relacional. 

A importância de salientar o peso da dimensão social na produção das 

identidades decorre dos riscos inerentes a uma visão essencialista da mesma. Esta 

acarreta o risco da naturalização de fenómenos, como a pobreza e a exclusão, que não 

sendo estados, são produto das estruturas sociais. Optar por uma perspectiva 

essencialista seria ocultar ou encobrir processos de violência simbólica que impõem aos 

sujeitos estatutos sociais profundamente estigmatizados e negativos, tolhendo o seu 

papel de actores sociais. 

A identidade social surge como uma construção social e como um processo 

negociado na relação que com os outros se estabelece. A identidade social pressupõe, 

para Dubar, a existência de duas dimensões interdependentes: a identidade para si e a 

identidade para os outros, mediante as quais os indivíduos adoptam diferentes 
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estratégias identitárias, através das quais procuram maximizar os aspectos positivos de 

ambas, reduzindo ou eliminando eventuais dissonâncias. 

O indivíduo desenvolve ao longo do seu trajecto de vida estratégias que 

permitem a construção e a reconstrução da sua identidade. A história de vida e a 

relação que cada um estabelece com as estruturas socializadoras que enquadram os 

percursos individuais, são elementos determinantes para o modo como cada um se 

define ao longo do seu percurso. Contudo, neste processo são fundamentais os 

quadros de referência, os padrões e critérios que definem a «normalidade». Ora, tal só 

é possível por relação aos outros (dimensão relacional). A identidade para os outros 

não só é exterior aos indivíduos, como surge como que de forma impositiva (com 

enorme potencial de violência simbólica), traduzindo-se na imagem que os outros têm 

do indivíduo e da associação, por vezes generalista, de umas características a outras. A 

este nível, o trabalho assume um papel central. 

A centralidade do trabalho e o valor social inerente ao exercício de uma 

actividade profissional conferem-lhe, tal como salientou Castel (2001), um peso muito 

forte na definição da identidade social. Relativamente à população inquirida, tal é 

notório pela valorização dada à possibilidade de poder ter um emprego respeitado 

(aspectos referido por 64,8% dos inquiridos, aquando questionados sobre os diversos 

valores associados ao trabalho), sendo o prestigio de cada profissão um aspecto 

valorizado nos processos de procura de emprego por 79.6% dos inquiridos (61.1% 

classificam, no seu processo de procura esta variável como «importante» e 18.5% 

como «muito importante»). Por outro lado, o prestígio inerente à situação de 

empregado é igualmente visível quando se constata que este aspecto é considerado 

como «importante» por 69.2% dos inquiridos, quando questionados sobre a sua 

vivência enquanto trabalhador. 
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Gráfico 9 

Classificação de diferentes dimensões do trabalho em situação de emprego 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

Os dados acima expostos reforçam a instrumentalização do trabalho e a 

valorização das dimensões objectivas do trabalho, nomeadamente os aspectos 

associados à remuneração, situação contratual e condições físicas do local de trabalho. 

Num segundo plano surgem os aspectos relacionais, determinantes para a formação 

da identidade. 

Face à ausência de emprego, a transposição destes processos para realidades 

marcadas pela pobreza, pela exclusão, pela precariedade de recursos e escassez de 

oportunidades, impõe, aos que a experienciam, o desenvolvimento de estratégias que 

lhes permitam demarcarem-se de uma identidade negativa associada a uma condição 

social degradada (por exemplo, pela valorização de dimensões do seu quotidiano mais 

significativas, nomeadamente a família). Podem desenvolver-se também outro tipo de 

estratégia caracterizada pela interiorização de um sentimento de inferioridade e 

desânimo aprendido, decorrentes do peso do julgamento imposto pela identidade para 

os outros e pela fragilidade dos recursos de que dispõem. O sentimento de 

inferioridade associa-se ao sentimento de vergonha face à situação actual. 
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Remetendo para os resultados obtidos verifica-se que o peso do estatuto de 

desempregado e de ser beneficiário do RSI está presente no momento do 

requerimento da prestação. O sentimento de vergonha é comum a 81.5% dos 

inquiridos. Atendendo à escala de satisfação face às actuais condições de vida, verifica-

se um descontentamento generalizado. O valor modal está no valor mais baixo da 

escala (0=extremamente insatisfeito), sendo o valor médio é de 3.5 (pese embora 

verificar-se um desvio padrão de 3). 

 

Gráfico 10 
Grau de satisfação face às actuais condições de vida 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

Procurando a consonância entre a identidade para si e a identidade para os 

outros, os indivíduos desenvolvem por um lado, negociações objectivas e externas com 

o meio, frequentemente consubstanciada pela interiorização da condição de assistido; 

e, por outro, transacções internas e subjectivas que potenciem a consonância entre a 

identidade herdada (resultado dos processos de socialização) e a identidade visada 

(definida em função dos grupos de referência). 

De acordo com Dubar (citado por Diogo, 2007: 16), a identidade social poderá 

ser definida como o “resultado simultaneamente estável e provisório, individual e 

colectivo, subjectivo e objectivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de 

socialização que em conjunto constroem os indivíduos e definem as instituições”. 

O peso exercido pela identidade social sobre as trajectórias sociais dos 

indivíduos decorre das dimensões que esta reveste. Enquanto processo de designação, 

a identidade social impõe aos sujeitos uma classificação entre as categorias 

socialmente disponíveis, das quais decorrem tipificações, generalizações e alguns 



 74

estereótipos e preconceitos, que determinam a pertença do indivíduo a um 

determinado grupo. A este nível e a título exemplificativo, surgem categorias como: 

“doutor”, “desempregado”, “utente”, “beneficiário” ou “assistido”. 

A designação, enquanto acto externo e imposto pelos outros, produz efeitos, ao 

nível do sujeito, pela sua incorporação. A interiorização de determinados perfis poderá 

ser mais ou menos coincidente com a definição que cada um constrói e reconstrói de si 

para si. “A construção identitária no momento actual depende tanto da trajectória 

biográfica (já) interiorizada, como das imposições identitárias, através da identidade 

para os outros (no presente), como ainda da projecção de si no futuro” (Diogo, 

2007:18). 

 

“- Eu não sou a mesma Catarina! (…) É claro que a Catarina é 

diferente! A antiga Catarina era costureira. Tinha uma empresa! A Catarina, 

hoje em dia, estuda para quando acabar os estudos e o curso trabalhar 

noutro ramo.” De referir que a Catarina apenas conseguiu traçar este 

projecto após quatro anos de desemprego, tendo sido para isso 

determinante o papel dos seus médicos e técnica de acompanhamento. 

 

“- Diga-me uma coisa Rosa, sente-se igual, hoje, face ao que era há 

quatro anos atrás? 

“- Não! Hoje é diferente… (pausa) 

“- O que é que é diferente? 

- (Pausa) É assim, há quatro anos eu era promotora (risos). 

Prontos…” 

 

O carácter negocial da identidade social faz com que a visão do futuro seja 

condicionada pela identidade que, no presente, temos perante o outro. Este elemento 

é um dos factores determinantes da capacidade individual de construção de projectos 

de vida. As formas como se processam as transacções entre os elementos divergentes 

determinam as diferenças que se verificam ao nível das estratégias individuais e da 

mobilização de recursos disponíveis pelos indivíduos. 

Paugan (2003) analisa o modo como a identidade/estatuto do assistido resulta 

de um processo e de uma negociação entre sujeitos e serviços de acção social. Esta 

negociação é naturalmente condicionada por factores estruturais (desemprego 

estrutural, crescente individualização, fragilidade dos laços e solidariedades, 
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desigualdade de oportunidades), que se revelam demasiado incapacitantes e 

imobilizantes na definição de estratégias alternativas. A passividade é facilmente 

percebida pela transferência de responsabilidade face à definição de projectos para os 

técnicos. Esta realidade é notória quando se constata que para a maioria dos 

elementos da amostra, a Loja de Emprego não surge como escolha, mas sim como 

indicação do/a assistente social. 

 

Gráfico 11 
A sua inscrição na Loja de Emprego foi efectuada por… (%) 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

Numa face inicial do processo de acompanhamento, a desresponsabilização face 

ao processo de procura de um novo emprego é visível quando essa tarefa é transferida 

para o serviço que pode mudar a vida dos desempregados «arranjando emprego» e 

não «ajudando» nesse processo. Aqui, o papel de estruturas mediadoras poderá ser 

determinante tendo em vista a reinterpretação e a redefinição das classificações 

produzidas. Estas estruturas poderão dotar os indivíduos de novos recursos, criando 

novas oportunidades de negociação de identidade, que permitam reduzir a tensão 

entre identidade herdada e identidade visada e entre identidade para si e para os 

outros. 

A este nível e face ao objecto do estudo, importa questionar o papel do RSI, 

enquanto política social; e o papel da Loja de Emprego, enquanto resposta 

territorializada ao problema do desemprego e problemáticas satélites. 

 

6. O DESEMPREGO 

 

A questão do desemprego congrega três campos sociais: o económico, o 

relacional e o simbólico. Desde logo, ganha sentido a distinção conceptual entre 

trabalho e emprego. O trabalho garante a ocupação do tempo com tarefas que não 
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têm como contrapartida uma retribuição. O emprego, enquanto relação jurídica, 

confere ao indivíduo não só o direito a uma remuneração pela prestação da sua 

actividade, como lhe confere estatuto, jurídico e social. O trabalho limita o risco de 

dessocialização, mas não proporciona estatuto, sendo este o elemento determinante 

do êxito social de cada um. 

Sob a óptica da teoria clássica, o desemprego era concebido como a privação 

voluntária de emprego, decorrente da transição para um novo emprego. Porém, as 

dificuldades cada vez mais notórias de (re)acesso ao mercado de trabalho questionam, 

como referido, a concepção do mercado de trabalho enquanto mercado neutro, 

transparente e homogéneo. 

A questão do desemprego assume, nas sociedades modernas, particular 

saliência face à emergência de um novo problema social: a rejeição por parte do 

sistema capitalista de certos grupos de trabalhadores. Daqui decorre o desemprego 

massivo e a precarização das condições de trabalho de determinados grupos, aos quais 

se torna cada vez mais difícil, face a um mercado de trabalho segmentado e à 

emergência de novas modalidades de emprego, o acesso a formas reguladas de 

trabalho e aos mecanismos de socialização e de construção de identidade a elas 

associadas. 

Ebersold (2001) fala na emergência de uma nova categoria social que, pela 

acumulação de múltiplas desvantagens, se tornou inempregável face às exigências da 

nova economia. Isabel Guerra (citada por Capucha, 2005) postula a associação entre 

as transformações no campo da economia (progresso técnico, globalização e 

terciarização) e o progresso social, realidades que considera descoincidentes. Teixeira 

Fernandes (2000) refere igualmente a emergência de um novo tipo de desigualdades 

«desagregadoras» das relações sociais, que conferem à pobreza uma nova 

configuração. Paugan fala da nova pobreza enquanto fenómeno social que nos “remete 

a uma série de evoluções simultâneas, que se referem em particular à degradação do 

mercado de trabalho, como a multiplicação dos empregos instáveis e o grande 

aumento do desemprego prolongado, como também ao enfraquecimento dos vínculos 

sociais” (Paugan, 2003: 31). Por outro lado, Castel salienta que “o abalo que afecta a 

sociedade no início dos anos 70 manifesta-se de facto, em primeiro lugar, através da 

transformação da problemática do emprego” (Castel, 2001: 517), tornando-se visível 

no esgotamento da relação salarial, na segmentação do mercado de trabalho, no 

aparecimento de supranumerários e na emergência de um novo problema, o da não 

empregabilidade dos qualificados. 
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Esta é uma realidade cada vez mais abrangente que não se confina, nas 

sociedades modernas, às categorias sociais mais vulneráveis. O risco social abrange 

actualmente novas categorias, jovens com qualificação técnica mas sem experiência 

profissional, recém-licenciados e profissionais qualificados com mais de 45 anos, para 

os quais o principal factor de vulnerabilidade social é o desemprego. 

A predominância dos mecanismos de mercado na condução da vida social gera 

o progressivo desaparecimento das formas tradicionais de solidariedade, pautadas 

fundamentalmente pela entreajuda familiar, pelas redes de vizinhança e pelas práticas 

caritativas (Castel, 2001). Ora, de acordo com a concepção liberal, a pobreza emerge 

sob a forma de exclusão social, na medida em que o funcionamento da vida social é 

comandado pelos mecanismos de mercado. Num ciclo de acumulação individual de 

múltiplas desvantagens, reforçam-se mutuamente as diferentes dimensões da 

exclusão, num processo de progressiva deterioração da situação social do sujeito. 

Remetendo novamente para o objecto de estudo, verifica-se que as redes de 

sociabilidade de uma parcela dos inquiridos são marcadas pela fragilidade. 13% 

afirmam não ter amigos (uma vez que refere nunca se encontrar com os amigos) e 

7.4% está com amigos menos de uma vez por mês. Por outro lado, 31.5% dos 

inquiridos refere que não tem ninguém com quem partilhar os seus problemas. A 

tendência para o encerramento das redes relacionais ao círculo familiar é visível 

quando 68.5% dos inquiridos refere que, tendo alguém com quem partilham os seus 

problemas, o faz com o marido/companheiro ou namorado (27%), com os filhos 

(8.1%), com a mãe, irmãos ou outros elementos da família (10.8%). É interessante 

verificar que dois inquiridos referem a figura do técnico de acompanhamento e outros 

dois a figura do médico como pessoas significantes na partilha dos problemas. 

O fechamento relacional é uma realidade que reduz as redes e, nessa medida, 

tolhe as perspectivas relativamente ao futuro. Centrando a análise na questão do 

desemprego, verifica-se que sendo cada vez mais difícil participar nas actividades 

sociais, “a ausência de recursos, combinada com o efeito estigmatizante do 

desemprego, conduz a uma fractura dos laços sociais e ao incremento do isolamento 

social” (Gallie et al., 2003: 3). Como salienta Capucha (1998) a situação face ao 

mercado de trabalho é, a este nível e dos factores geradores de exclusão, um 

elemento decisivo. 
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“É assim, há quatro anos eu era promotora (risos). Prontos… 

(pausa) falaba, num é? Isto para mim estar um bocado em casa também 

baralha um bocado a cabeça (pausa).” (Rosa) 

 

“- A sua relação com os outros mudou devido às suas condições de 

vida? 

“- Ah mudou! Porque é assim, já num, hemm… sou capaz de já num 

ir comer fora como a gente ia, com uma amiga!” (Rosa) 

 

“- Eu não sou a mesma Catarina! Por um lado, não sou a mesma 

Catarina porque quando fiquei desempregada, ou tibe… que ficar 

desempregada estava muito em baixo…” (Catarina) 

 

Catarina é desempregada de longa duração. Encerrou a sua micro empresa há 

quatro anos por motivos de saúde e fala dos dois primeiros anos de desemprego 

centrada nos seus problemas. Define esse período como tempos em que “andava em 

tratamentos no Hospital, sempre, sempre em depressão…”. 

Num processo bidireccional, a exclusão torna-se recíproca. O fechamento das 

redes de sociabilidade característico daqueles que vivem situação de pobreza e/ou 

exclusão também não favorece a reintegração profissional destes grupos, potenciando, 

por isso, a sua vulnerabilidade. Esta agrava-se, uma vez que, ao desemprego, 

correspondem frequentes perdas de relações em campos exteriores à vida familiar e 

comunitária, acompanhadas pela degradação da identidade individual e social dos 

sujeitos. Esta realidade, bem como a alteração das práticas que dela decorre, 

transparece no discurso das entrevistadas. 

Quando questionados sobre a valorização de diferentes dimensões da sua vida 

(família, amigos, trabalho, cultura e participação cívica), os inquiridos apontam como 

dimensão mais importante a família.  
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Gráfico 12 
Valorização de diferentes dimensões da vida (%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Nada importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante

Família
Amigos
Trabalho
Cultura
Participação cívica

 

(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

Por outro lado, há 49% inquiridos que consideram que, pelas suas actuais 

condições de vida, algumas destas dimensões foram prejudicadas. Aqui o enfoque é 

dado às relações familiares (referidas por 44.9%), mas particularmente às relações de 

amizade (assinaladas por 49%). O trabalho surge também como uma dimensão 

fortemente valorizada. A este nível convém relembrar que se trata de um grupo 

composto maioritariamente por desempregados de muito longa duração que, pelo 

prolongar da condição de desempregado, já sentiram o impacto do desemprego na 

(des)estruturação do seu quotidiano e das suas práticas. 

O Bureau International du Travail define o desempregado como aquele que, 

estando destituído de um emprego, está apto a trabalhar, procurando activamente um 

emprego. Ora, se nos retivéssemos na perspectiva marxista, estaríamos perante um 

«exército de reserva industrial» composto por todos aqueles que se encontram em 

situação de desemprego. A estrutura de stocks do mercado de trabalho é composta 

por estes, juntamente com a parcela da população que se mantém inactiva, isto é, que 

não exerce qualquer profissão remunerada nem tão pouco desenvolve qualquer 

tentativa nesse sentido, mas que se encontra apta para o desempenho de um 

trabalho. 

As mutações impostas pela modernidade, questionando a relação salarial, fazem 

emergir a nova questão social (Castel, 2001). Agora, mais do que um exército de 
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reserva, temos “sectores significativos da população que o capitalismo não explora e 

para os quais não encontra utilidade, colocando-os à margem dos processos 

dominantes de organização das economias” (Capucha, 1998: 61). Sendo adjectivados 

como inúteis para o mercado, são considerados inempregáveis. É mediante a 

circulação dos indivíduos no mercado de trabalho que se opera a triagem entre os 

empregáveis e ou outros, para os quais poderão restar integrações breves e precárias 

em segmentos secundários do mercado de trabalho. 

Importa salientar que a perda do emprego não se traduz unicamente na perda 

de uma fonte de rendimento, mas também na perda de um estatuto social, no 

desaparecimento de um elemento estruturante do quotidiano. O emprego representa, 

para além do rendimento, a possibilidade de construir projectos, de desenvolver uma 

imagem positiva de si e um sentimento de auto-confiança, de alargar as redes de 

sociabilidade, de aceder a serviços e de garantir direitos. 

Ao abordar a temática do desemprego convém distinguir três tipos de 

desemprego, nomeadamente: o desemprego friccional, decorrente da mudança de 

emprego e essencial à estabilidade económica, uma vez que a sua ausência geraria 

uma subida em flecha dos níveis salariais; o desemprego cíclico, que acompanha a 

evolução dos ciclos económicos; e o desemprego estrutural: resultante de 

desequilíbrios entre oferta e procura de emprego. Em Portugal o desemprego assume, 

desde a década de 90, natureza estrutural, realidade comum às estruturas sociais 

modernas. Como tal, tende a prolongar-se no tempo, intensificando-se os seus efeitos. 

O desemprego de longa duração4 (DLD) é uma realidade que progressivamente 

ganha saliência no mercado de trabalho nacional e por toda a Europa. Em 2007, o 

peso relativo do DLD face ao desemprego global foi, em Portugal, de 48.9% (INE, 

2007). 

O problema do desemprego de longa duração concentra-se sobretudo em torno 

de núcleos de indivíduos que acumulam um conjunto de desvantagens, com impacto a 

dois níveis distintos: do ponto de vista da integração nos diversos campos da vida 

social, representam factores de vulnerabilidade; do ponto de vista do actor, o 

bloqueamento da proactividade. São dimensões que se reforçam mutuamente 

conduzindo, progressivamente, à deterioração da situação social e da rede de 

sociabilidade dos indivíduos. 

                                                           
4 Desemprego de longa duração refere-se à fracção dos desempregados que se encontra em 
situação de desemprego por um período superior a um ano.  
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A progressiva desmotivação face à procura de emprego e os baixos níveis de 

auto-estima, representam factores que se traduzem na interiorização de fragilidades. 

Estas conduzem o sujeito a processos de imobilização dos diversos domínios da vida 

social, mas também a uma relação, progressivamente dependente, com as estruturas 

de protecção social, para as quais transfere a responsabilidade da tomada de decisão 

relativamente às questões centrais da própria vida. Como vimos, 68.5% dos inquiridos 

foram inscritos na Loja de Emprego pela assistente social responsável pelo 

acompanhamento do processo de RSI do agregado. Mas o papel dos técnicos também 

é importante para todos aqueles que optaram por um percurso formativo que lhes 

permitisse aumentar as habilitações escolares. Em 35% das situações o processo 

iniciou-se por indicação do Centro de Emprego e em 50% por indicação da assistente 

social. 

O DLD assume-se progressivamente com um cariz cada vez mais estrutural, 

tornando-se a este nível pertinente questionar, não só o papel dos sistemas de ensino-

formação, como o próprio sistema económico (enquanto gerador de emprego), como 

ainda o próprio sistema social (sua coesão ou segregação). Em que medida a estrutura 

social e as políticas sociais contribuem para uma dinâmica de reprodução ou de 

ruptura com processos potenciadores de situações de exclusão? As políticas sociais são 

implementadas numa lógica preventiva, numa lógica curativa ou numa lógica 

meramente gestionária de franjas da população que o mercado de trabalho deixou de 

absorver e que se caracterizam pela adopção de modos de vida que correm dentro dos 

limites do sofrível? 

O DLD assume particular saliência entre os beneficiários do RSI. Sendo este um 

traço comum à maioria dos beneficiários, é “o tipo de desemprego mais grave do 

sistema social” (Martins, 1997:134), quer pelos problemas e consequências que 

desencadeia, como pelas especificidades de que se reveste. 

Frequentemente os DLD’ s possuem baixos níveis de escolaridade 

acompanhados de uma acentuada iliteracia; sendo, não raras vezes, analfabetos. Não 

possuem qualquer formação profissional, têm percursos profissionais pouco 

diversificados e, geralmente, nos segmentos mais desqualificados do mercado de 

trabalho (mercado de trabalho secundário). Não têm qualquer projecto profissional 

definido, possuem fracas aspirações relativamente à carreira profissional e 

desenvolvem uma atitude pouco eficaz na procura de emprego. Isto deve-se em 

grande parte a uma forte desmotivação e passividade, à interiorização de um 

sentimento de desânimo aprendido que se traduz na progressiva perda de autonomia, 
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num processo de demissão face ao futuro, bem como numa débil capacidade de 

iniciativa. Os DLD’ s desenvolvem, frequentemente, fortes obstáculos socio-afectivos 

que bloqueiam o desenvolvimento de comportamentos eficazes.  

Tomando por referência o último emprego, 80.7% dos inquiridos consideram a 

sua vida actual pior (51.9%) ou muito pior (28.8%). Por outro lado, sabe-se que 

prevalece entre os inquiridos a situação de desemprego de muito longa duração, 

encontrando-se afastados do mercado de trabalho há mais de 24 meses. 

 

Gráfico 13 
Duração do período de desemprego 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados 
na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

São notórios alguns dos efeitos impostos pelo prolongar do desemprego, pela 

interiorização de um novo estatuto e pela cristalização de vulnerabilidades. A demissão 

face ao futuro está patente numa estratégia de gestão da vida que passa por viver um 

dia de cada vez. Sem sonhos ou projectos, reduzem-se os riscos de desilusão 

decorrente da sua não concretização. A aprendizagem do desânimo e a redução das 

expectativas face ao encurtar das oportunidades, conduzem a uma demissão face ao 

futuro. 

Quadro 10 

Com que regularidade planeia o seu futuro? 

0 
Planeio o meu 
futuro o mais 

possível 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 
Vivo um 
dia de 

cada vez 
1.9% 0% 0% 3.7% 3.7% 9.3% 1.9% 1.9% 13% 5.6% 59.3% 

(N=54; Valor modal - ponto 10 da escala; Média - 8.4; Desvio padrão - 2.4) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
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Por outro lado, e em consonância com a identidade desejada e com a 

valorização social do trabalho, os projectos prioritários para o futuro passam, em 

61.1% dos casos, por encontrar um emprego regular. Contudo, prevalece entre a 

população inquirida uma passividade generalizada relativamente aos processos de 

procura activa de emprego. Questionados quanto ao número de ofertas de trabalho a 

que tinham respondido no último mês, 74.5% dos inquiridos afirma não ter respondido 

a nenhuma. 

As redes de relacionamento tendem a afunilar e a família surge como a 

dimensão mais importante na vida dos inquiridos. Apenas um deles desenvolve uma 

actividade associativa e nos seus tempos livres a maioria desenvolve actividades que 

se confinam ao espaço habitacional, como ver televisão e ouvir música, sendo que a 

maioria se identifica com aqueles que o rodeiam. 

Dentre estas, aquelas que foram mais prejudicas pelas actuais condições de 

vida foram aquelas que se relacionam com as esferas de sociabilidade, nomeadamente 

«amigos e relação com os outros», «família» e «trabalho» (referidos, respectivamente, 

por 49%, 44.9% e 36.7% dos inquiridos). Porém, no que toca ao trabalho, o impacto 

do desemprego é notório sobretudo a nível financeiro, dado o seu carácter 

instrumental. 

A forte resignação, a desestabilização socio-psicológica, a desresponsabilização 

na construção de um projecto de vida, o prejuízo das capacidades profissionais, 

resultam em fortes limitações no que concerne à iniciativa, à capacidade e à eficácia 

no processo de procura de emprego. Daqui resulta a necessidade de uma acção 

concertada que potencie, por um lado, a inserção no mercado de trabalho e, por outro, 

a posterior manutenção do emprego. Tal será possível mediante uma intervenção que 

abarque várias dimensões: desenvolvimento de competências teóricas básicas (ao nível 

da leitura e escrita, do raciocínio matemática e do uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação); respostas formativas de cariz profissionalizante, 

adaptadas às populações alvo (nomeadamente em percursos formativos que 

possibilitem a dupla certificação: escolar e profissional). Importa ainda trabalhar 

questões relacionais e subjectivas que promovam o desenvolvimento de competências 

pessoais, sociais e de empregabilidade que reforcem a auto-confiança, a auto-estima e 

a construção de um projecto de vida e de projectos profissionais concretizáveis. 

Importaria ainda promover o incentivo ao prolongamento dos estudos, bem como uma 

maior ligação entre escola e mundo do trabalho. 
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Na realidade, o desemprego tende a prolongar-se quanto menor for a 

escolaridade do desempregado. De facto, entre os inquiridos que se encontram 

desempregados há mais de um ano, 37.5% tem o 1º Ciclo do Ensino Básico e 42.5% o 

2º Ciclo do Ensino Básico. Esta realidade torna-se particularmente gravosa, face ao 

contexto actual, quando coexiste com a desvalorização da aprendizagem ao longo da 

vida. 

Pese embora exista uma relação entre baixas qualificações e desemprego, 

visível no peso relativo de indivíduos pouco qualificados na população desempregada, 

Castel (2001) salienta que esta correlação não significa que haja uma relação directa e 

necessária entre qualificação e emprego. Uma visão mais optimista desta problemática 

advoga a multiplicação das qualificações, enquanto forma de prevenção da não- 

-empregabilidade. Contudo, o fosso entre os mais e os menos qualificados 

permanecerá, independentemente da elevação das qualificações dos desempregados, 

imposta pelas metas de Lisboa, que se procuram alcançar através da medida Novas 

Oportunidades e pelo aumento das ofertas formativas de dupla certificação potenciado 

pelo QREN. Tais medidas visam a produção de efeitos imediatos – aumento dos níveis 

de qualificação da população em idade activa. No entanto importa reter o seu impacte 

ao nível das gerações futuras, nomeadamente no que concerne à valorização das 

instituições de ensino/formação. A este nível importa pensar no público-alvo destas 

respostas formativas e nas suas características. Até que ponto este tipo de percursos 

educativo-formativo não é pensado para quem não enquadra as tradicionais respostas 

educativas, aparecendo para muitos, não como uma nova oportunidade, mas como 

uma segunda escolha? Qual a percepção social relativamente àqueles que optam por 

esse tipo de resposta? Ora, importa não ignorar o potencial segregador dos próprios 

sistemas de ensino/formação. Por outro lado, não deve esquecer-se que os mais 

qualificados, pela cultura de aprendizagem que enquadra o seu processo educativo- 

-formativo e pelas oportunidades de que dispõem, continuarão a investir de forma 

continuada na sua formação, em resposta às exigências do mercado. 

Não obstante a legitimidade democrática de combater as baixas qualificações 

(sem dúvida bloqueadoras do desenvolvimento económico), “é ilusório deduzir daí que 

os não-empregados possam encontrar um emprego simplesmente pelo facto de uma 

elevação do nível de escolaridade. (...) este imperativo democrático não deve 

dissimular um problema novo e grave: a possível não empregabilidade dos 

qualificados” (Castel, 2001: 521). A este nível somos sobretudo confrontados com a 

crise do modelo capitalista e das relações de trabalho que, com base nele, se 
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fundaram. Questiona-se não só a sua capacidade na criação de novos postos de 

trabalho, como também o papel do trabalho enquanto elemento central na organização 

do quotidiano e ainda dos mecanismos de regulação social das sociedades modernas. 

A ilusão da empregabilidade, pelo aumento das qualificações pode, contudo, revelar-se 

perversa. Até que ponto são legítimas as expectativas daqueles que participam nestas 

acções com o intuito de mais facilmente aceder o mercado de trabalho, podendo 

desempenhar uma actividade profissional enquadrada na área de profissionalização da 

formação que frequenta? 

São processos de mudança complexos e de efeitos imprevisíveis que se 

deparam com fortes resistências por parte das populações alvo, às quais se exigem 

rupturas com trajectos e socializações anteriores. 

Gallie (1992) aponta três consequências do DLD: uma maior vulnerabilidade à 

pobreza, o desequilíbrio psicológico e a desestruturação da vida social. O efeito 

imediato da perda de emprego é a diminuição do rendimento disponível, constituindo 

os problemas de natureza financeira a principal fonte de ansiedade na vida quotidiana 

do desempregado. Isto repercute-se no seu estilo de vida, bem como na descida dos 

níveis médios de consumo.  

Este, porém, não se tem revelado como o mais grave dos problemas 

decorrentes da situação de desemprego, atendendo sobretudo à existência de 

transferências socais, nomeadamente: subsídio de desemprego e, em alguns casos, o 

RSI. O que se verifica é que a instabilidade do indivíduo é afectada, sobretudo, pelo 

facto de permanecerem por satisfazer uma série de necessidades inerentes ao 

contexto de trabalho, como sejam: o exercício de uma actividade, a participação num 

projecto, o alargamento das redes de sociabilidade para além do círculo familiar. Com 

o desemprego desaparece, ainda, uma potencial fonte de promoção do estatuto social 

e da identidade individual. 

O impacto financeiro que o desemprego provoca na a vida de cada um é visível 

quando se procura avaliar a percepção relativamente a essa situação. Assim, sendo 

questionados sobre o que é estar desempregado, a totalidade dos inquiridos refere a 

questão financeira. É precisamente a ausência ou a escassez de rendimentos que 

motiva o requerimento de RSI (requerido em 50% dos casos por insuficiência de 

rendimentos e em 42.6% por situação de desemprego). Relativamente à percepção da 

situação de desemprego (questão de resposta múltipla) à sua dimensão financeira, 

segue-se o sentimento de inutilidade social (assinalado por 29.8% dos inquiridos) 

espelhando, uma vez mais, a centralidade do trabalho enquanto valor social. 
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Nas sociedades contemporâneas, “o campo das actividades profissionais é um 

dos principais núcleos estruturadores de toda a vida social” (Almeida, 1990: 74), 

encontrando-se intimamente conectado com os restantes campos. Ao nível familiar, é 

patente o agravamento de tensões no seio da família, implícitas quer ao nível da 

gestão de recursos (facto que motiva frequentemente o abandono escolar e a entrada 

precoce no vida activa dos mais jovens), quer no que respeita ao grau de satisfação 

com a vida familiar. Esta realidade é mais vincada no caso dos homens do que no das 

mulheres, não sendo alheia à forte divisão sexual dos papéis no seio da família e ao 

sentimento de ser ou não útil5. O desemprego faz ainda aumentar, pelas tensões que 

gera, o risco de dissolução do casamento. 

Como refere Catarina, quando questionada sobre o impacto que a ausência de 

trabalho teve na sua vida: 

 

“- A minha vida pessoal mudou muito! Económica também porque 

enquanto eu trabalhava ganhava muito mais dinheiro! (…) Afectou muito 

na minha vida e na dos meus filhos!” (Catarina) 

Relativamente a momentos complicados, 

“- Ah… houve muitos momentos complicados (pausa)… Tive um 

divórcio, não é?! Não foi fácil… (pausa) e estou a criar dois filhos sozinha.” 

(Catarina) 

  

Por outro lado, a falta de recursos, associada ao processo de estigmatização 

decorrente da condição de desempregado (estigma interiorizado pelo sujeito), produz 

fracturas das redes de relacionamento e conduz a um crescente isolamento social 

(Gallie et al, 2003). No que concerne às redes de relações sociais, verifica-se, no 

período imediatamente posterior à perda do emprego, uma tendência para o 

isolamento, à qual não é alheia a centralidade do valor trabalho na sociedade 

contemporânea. De facto, constata-se uma tendência para a culpabilização individual 

pela situação de desemprego. O desempregado culpabiliza-se pelo seu estatuto, o que 

acaba por desencadear uma auto-responsabilização por uma situação que ele próprio 

tende a rotular como repreensível. Como refere Rosa: 

 

“- (…) a gente chega ao ponto de estar em casa sem fazer nada!” 

                                                           
5 Até que ponto o modelo parsoniano, assente na rígida e assimétrica divisão dos papéis femininos (aos 
quais corresponde a função expressiva) e masculinos (aos quais corresponde a função instrumentalista), 
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Simultaneamente, assiste-se ao desmoronar de identidades construídas no 

contexto de trabalho e em função deste. Este está longe de ser um campo neutro. A 

ele estão implícitos critérios de atribuição de autoridade, de poder, de prestígio, de 

status e de remuneração, que acabam por contingenciar os níveis de capital detido, 

bem como o acesso a recursos de ordem material e simbólica “que condicionam 

decisivamente as possibilidades de consumo e os estilos de vida, (...) no plano do 

equacionamento de projectos pessoais e do desenvolvimento de estratégias de 

reprodução e de mobilidade social” (Almeida: 1990, 75). A dimensão social do trabalho 

advém, precisamente, da (re)tradução, no mercado de trabalho , das hierarquias e 

desigualdades sociais. 

Pese embora a influência do desemprego sobre a vida social, não se poderá 

dizer, de modo algum, que ao desemprego equivale uma destituição de vida social. 

Aos processos de dessocialização e de desafiliação, decorrentes da quebra de laços 

sociais, sucede-se uma ressocialização, que se processa em redes de sociabilidade que 

progressivamente se fecham sobre si. Verificam-se alterações relativas à natureza das 

relações e das ocupações que engendram, per si, novas sociabilidades. No caso 

particular dos DLD, constata-se uma grande adaptação ao estatuto, decorrente de 

novos círculos de relacionamento, maioritariamente compostos por desempregados, 

desenvolvendo actividades adaptadas à sua condição. 

À falta de iniciativa face ao processo de procura de um novo emprego, 

associam-se actividades que se encerram no espaço familiar. Alteram-se as relações de 

amizade e decrescem os níveis de auto-estima e de auto-confiança, mudando também 

a avaliação que cada um faz das suas capacidades. 

 

Quadro 11 
Impacto do desemprego sobre dimensões pessoais e sociais 

Qual o impacto que o desemprego teve: 1 
Nenhum 

2 
Pouco 

3 
Indiferente 

4 
Algum 

5 
Muito N Média Desvio 

padrão 

Relação conjugal 17,40% 26,10% 4,30% 30,40% 21,70% 23 3,13 1,49 

Relação com filhos 40,50% 11,90% 9,50% 23,80% 14,30% 42 2,60 1,56 

Relações de amizade 25,50% 2% 7,80% 45,10% 19,60% 51 3,31 1,49 

Auto-confiança 13,70% 7,80% 2,00% 41,20% 35,30% 51 3,76 1,38 

Auto-estima 11,80% 7,80% 3,90% 33,30% 43,10% 51 3,88 1,37 

(cont. pág. seg.)

                                                                                                                                                                          
enquanto garantia de uma harmoniosa e saudável vida familiar, já foi ultrapassado? 
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(continuação) 

Qual o impacto que o desemprego teve: 1 
Nenhum 

2 
Pouco 

3 
Indiferente 

4 
Algum 

5 
Muito N Média Desvio 

padrão 

Desenvolvimento de outras actividades 86,00% 8,00% 4,00% 2,00% 0,00% 50 1,22 0,62 

Uso da Internet 74,50% 9,80% 3,90% 7,80% 3,90% 51 1,57 1,14 

Programas de televisão que vê 21,60% 7,80% 3,90% 21,60% 45,10% 51 3,61 1,63 

Hábitos de leitura 58,80% 23,50% 5,90% 11,80% 0,00% 51 1,71 1,03 

Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
 

Estes novos círculos acabam por dificultar ainda mais o (re)acesso ao mercado 

de trabalho, não só pelas suas características (relativamente uniformes), mas 

sobretudo por processos de identidade que com eles se iniciam, que são conformes ao 

novo estatuto e que conduzem a uma grande adaptação ao novo estatuto detido. As 

novas redes de sociabilidade do desempregado não são aquelas que mais favorecem a 

reintegração profissional, uma vez que, para além da similaridade de práticas, 

processa-se uma diminuição das expectativas, reforçada pelos pares, que limita a 

mobilidade individual. A este nível, poderão assumir um papel estratégico, na 

mobilização de processos de mudança, serviços ou agentes externos a essas redes. 

Catarina e Rosa destacam precisamente o papel de agentes externos na construção de 

um projecto, para elas e por elas. Salientam ainda o papel desses agentes no 

acompanhamento da concretização das acções desse projecto. Quando questionadas 

sobre os aspectos que marcaram a mudança na sua trajectória enquanto 

desempregadas e beneficiárias de RSI, referem: 

 

“- Inicialmente os médicos… Depois não sei… Ouvi falar no RVCC e 

disse cá para mim: oh! Vou tentar! Não sou burra, vou tentar! E depois 

todo o acompanhamento… (…) a assistente social. E ela própria me disse 

para eu ir em frente.” (Catarina) 

 

“- E como é que a Loja surgiu no meio disto tudo? 

“- Foi a, a doutora na altura que meteu-me no meu plano de 

inserção.” (Rosa) 

 

As dificuldade na mobilização da mudança são particularmente visíveis no caso 

das mulheres, mais vulneráveis ao desemprego e às quais se associa um maior risco 

de pobreza. No feminino, o desemprego traduz-se na exclusividade e total 
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disponibilidade para o desempenho de outro tipo de tarefas, nomeadamente as que se 

associam à casa e aos filhos, que, preenchendo o dia-a-dia, aumentam a resistência ao 

trabalho. Esta é ainda reforçada pela interiorização de um sentimento de incapacidade 

de gestão do quotidiano, quando surgem novas obrigações, decorrentes por exemplo 

de uma actividade formativa ou profissional, quase sempre incompatíveis com as 

rotinas diárias. Repare-se que para as mulheres inquiridas, as maiores dificuldades na 

procura de emprego prendem-se com a percepção de que há poucas oportunidades 

(pese embora a maior parte não ter uma postura activa no processo de procura de 

emprego), mas com as dificuldades impostas pelos horários de trabalho. A 

desadequação dos horários de trabalho é sentida com factor que impõe muitas 

dificuldades à reinserção profissional por 23.81% e extremas dificuldades a 19.05% 

das inquiridas. A dificuldade em conciliar o horário de trabalho com outras 

responsabilidades é referida por 23.81% como sendo factor de muita dificuldade e por 

33.33% como factores que lhes coloca extremas dificuldades. 

 

Gráfico 14 
Dificuldades sentidas no processo de procura de emprego por parte das mulheres inquiridas 
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Nenhuma dificuldade Alguma dificuldade Neutro Muita dificuldade Elevada dificuldade
 

(N=42) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 
Matosinhos 

 

O risco de pobreza associado ao desemprego varia directamente em função do 

tipo e da intensidade das vulnerabilidade acumuladas. Estas determinam uma espiral 

de desvantagens potencialmente geradora de processo de exclusão. Tudo isto se torna 

particularmente saliente na análise de populações beneficiárias de medidas de 

protecção social. 
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As medidas de protecção social, ainda que de forma insuficiente e 

frequentemente acopladas a outras estratégias, acabam por minimizar os efeitos 

decorrentes do desemprego ao nível financeiro, contribuindo, simultaneamente, para a 

manutenção de um determinado nível de consumo e para camuflar descontentamentos 

muitas vezes latentes. Não obstante, a implementação de medidas mais passivas de 

natureza material (como os subsídios de desemprego e social de desemprego e a 

própria prestação de RSI), permanecem por solucionar carências detectadas ao nível 

de bem-estar psicológico, da vida familiar e social. É importante questionar as 

potencialidades de mobilização e de propulsão dessas medidas, quando não são 

accionados mecanismos que estimulem a proactividade dos seus beneficiários. Voltar- 

-se-á a esta questão um pouco mais adiante ao analisar as questões relativas às novas 

políticas sociais. 

A análise da questão do desemprego é, pela sua multidimensionalidade, 

indissociável da análise dos processos de transformação das identidades sociais. A 

análise sociológica do conceito de identidade reforça a sua dimensão relacional. A este 

nível Madureira Pinto (1991) reforça a necessária confluência de dois processos: 

• um, através do qual os agentes sociais se integram em grupos mais 

vastos, com os quais mantêm uma relação de pertença, o processo de 

identificação; 

• outro, pelo qual os agentes se diferenciam, se autonomizam 

socialmente, o processo de identização. 

As identidades sociais fundam-se então na dialéctica entre: integração versus 

diferenciação (exclusão), práticas com versus práticas contra, práticas de confirmação 

versus práticas de distinção. A sua construção tem por base trajectos sociais 

incorporados, contextos de sociabilidade e de socialização duráveis, uma determinada 

posição na estrutura social e projectos que, em função de tudo isto, são definidos. 

Trata-se, como já referido, de processos em constante (re)construção. “As identidades, 

enquanto percepções e definições de si e dos outros, de pertença e de não pertença, 

intervêm na orientação dos comportamentos e das relações com os outros. Sendo 

resultado de sucessivas reconstruções, a partir dos trajectos incorporados e da posição 

actual de um agente ou de um grupo, as identidades permitem a avaliação das 

situações presentes e condicionam a relação com o futuro, com os seus modos de se 

situarem perante ele, com as suas estratégias e projectos” (Duarte: 1996, 110). 

Ao analisar o peso do trabalho na construção de identidades, Madureira Pinto 

(1991), tal como João Ferreira de Almeida, salienta que “os processos de 
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aprendizagem cultural e formação de identidades colectivas no trabalho, apesar da sua 

lógica própria e eficácia específica, não actuam, como é bom de ver, num vácuo 

sociocultural” (Almeida, 1990: 79). Há todo um leque de instrumentos de percepção e 

avaliação, anteriormente incorporados pelos agentes, que contingenciam os processos 

de construção de identidades no e pelo trabalho. Capucha (2005) refere a importância 

do trabalho enquanto contexto gerador de culturas identitárias e de redes de 

sociabilidade que, não raras vezes, assumem o papel de substituição de outros que, 

com o tempo, se foram diluindo ou perdendo essa função. O que acontece quando 

desaparece este pilar fundamental da inserção, da estruturação do eu, na sua 

individualidade e na sua relação com os outros? 

“A espiral de dessocialização e a engrenagem da exclusão não se resumirão à 

questão do desemprego” (Demazière, in Paugan, 1996: 338) no entanto, importa 

salientar que o modo como se experiencia o desemprego depende fundamentalmente 

de três dimensões: a atitude adoptada face a actividades de substituição do trabalho 

(formação, voluntariado...); a diversidade e importância das redes de sociabilidade 

extra profissionais; o grau de integração familiar. Para além destas dimensões, a 

experiência do desemprego decorre de um conjunto heterogéneo de variáveis: idade e 

fase do ciclo de vida, trajectória e estatuto sociais, posição na estrutura social, rede de 

relações; elementos tanto mais importantes quanto maior a intensidade e 

extensividade de vulnerabilidades (Paugan e Gallie, 2003).  

O prolongar do desemprego tem repercussões ao nível da intensificação e 

extensão das vulnerabilidades. Afastados do mercado de trabalho, os desempregados 

vêem-se destituídos de uma fonte potencial de identidade social. Esta, tanto pelos 

processos de identidade, como de identização, aprisionam o indivíduo à essência da 

identidade, que interiorizada enquanto condição, negativa e socialmente reprovável. 

Condição relativamente à qual o desempregado desenvolve, numa primeira fase, um 

sentimento de culpa e vergonha. O discurso da identidade poderá deste modo 

transformar-se num discurso de dominação. 

Numa sociedade de índole capitalista, o trabalho é um valor central, com o qual 

os agentes se identificam e em função do qual regem as suas vidas. No trabalho criam 

identidades que na sua essência se centram no próprio trabalho. Quando dele são 

destituídos, acentua-se o processo de identização, através do qual são enfatizadas, por 

um duplo movimento, as diferenças que os distinguem dos restantes agentes sociais. 

O início de um novo processo de identificação terá por referência um grupo que tem 

como ponto comum a situação face ao mercado de trabalho. Trata-se de um novo 
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processo de socialização ao longo do qual são interiorizadas imagens, atitudes e 

comportamentos negativos que, progressivamente, dificultam uma nova integração no 

mercado de trabalho. O prolongar do tempo de desemprego revela-se directamente 

proporcional ao acentuar das dificuldades de reacesso ao mercado de trabalho. 

Na realidade, os discursos da identidade são capazes de gerar realidades que, 

partindo de enunciados não tangíveis, geram consequências reais. Isto é notório, 

precisamente, no caso dos DLD que, pela interiorização de uma imagem negativa, 

desenvolvem comportamentos bloqueadores que, ao invés de minimizarem, acentuam 

a sua exclusão do mercado de trabalho. A iniciativa é bloqueada pela falta de 

perspectivas, e os projectos aniquilados pela interiorização de um sentimento de 

fatalidade imposta pelo destino e reforçado pela visão essencialista da identidade 

individual e social. “A situação de desempregado de longa duração ou de socialização 

em situação de exclusão, não só tende a gerar a erosão das aptidões profissionais e a 

progressiva diluição de hábitos e de laços sociais que balizam a vida quotidiana, como 

provocam perturbações psicológicas que se reflectem na vida familiar e se traduzem no 

surgimento da desmotivação” (Capucha, 2005: 179). 

Transferidos para o grupo dos desempregados os sujeitos podem adoptar 

estratégias diversificadas: 

 

         Emprego 

    Procura activa de emprego  Inactividade 

         DLD 

         Formação  

Emprego Desemprego      profissional 

     Inactividade 

 

     Formação Profissional 

 

 

Relativamente ao grupo alvo da análise, verifica-se que, aqueles que se 

encontram em situação de desemprego, 61.1% assumem como projecto prioritário 

para o futuro «encontrar um emprego regular», surgindo o aumento da escolaridade 

como uma prioridade para 16.7% e a frequência de formação para 13%. 
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Gráfico 15 
Projectos prioritários para o futuro (%) 
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(N=51) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 
Matosinhos 
 

Analisar as estratégias implica considerar que “a análise dos problemas de 

inserção profissional dos grupos excluídos do acesso ao emprego passa pela 

consideração de factores de ordem material e das dinâmicas subjectivas e relacionais 

tendencialmente geradoras das situações que os atingem” (Capucha, 1998: 61). Trata-

se fundamentalmente de um problema social para o qual, por vezes, se transfere uma 

excessiva responsabilização individual. 

A análise das estratégias implica ainda que se questione o valor atribuído pelos 

desempregados e diferentes agentes às diferentes estratégias possíveis. É certa a 

centralidade do valor trabalho, bem como a importância de estar empregado. Porém, 

importa questionar: como são percebidas as respostas que passam pela formação 

profissional, pela aquisição de novas competências ou pelo desenvolvimento das 

competências detidas, enquanto estratégia de efectiva superação da sua situação de 

exclusão do mercado de trabalho? Serão elas estratégias de ruptura ou de gestão de 

situações de pobreza e exclusão? 

Quando perde o emprego, o agente social possui um estatuto ligado ao 

exercício da sua actividade profissional. Mas qual o nível de reconversão das 

competências transportadas? O mesmo é questionar sobre o grau de transferibilidade 

desses saberes. Qual a possibilidade objectiva que esse agente social tem de exercer 

uma actividade diferente da anterior, face a uma economia pautada pela globalização, 

inovação e competitividade? Quais as possibilidades face a um mercado de trabalho 

cada vez mais flexível e exigente, no qual as velhas e rígidas estruturas de 
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qualificações se revelam obsoletas, encarregando-se o tempo de diluir os saberes 

profissionais detidos? 

A este nível revela particular importância perceber as trajectórias profissionais 

dos inquiridos. Em média, os inquiridos abandonaram a escola com 14 anos. Porém, 

após o abandono do sistema escolar, 37.7% dos inquiridos integraram processos que 

permitem o aumento da escolaridade (destes 70% iniciaram processos de RVCC). 

Dentre os que iniciaram um processo desta natureza, a maioria fê-lo por indicação 

externa (50% por encaminhamento da técnica de acompanhamento e 25% por 

indicação do Centro de Emprego). Porém, em 70% dos casos o processo não foi 

concluído. 

 
 
 

Gráfico 16 
Idade de abandono do sistema escolar (%) 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de 
Emprego de Matosinhos 
 

 

Relativamente ao grau de escolaridade detido sabe-se que 40.7% dos inquiridos 

concluiu o ensino primário e 40.7% o ensino preparatório. 
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Gráfico 17 
Distribuição dos inquiridos por grau de escolaridade completo (%) 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

No que concerne à entrada no mercado de trabalho, esta ocorreu em média aos 

16 anos e em sectores de actividade pouco qualificados, com especial destaque para 

os sectores das indústrias transformadoras, alojamento e restauração. A este nível 

convém não esquecer que a maioria dos inquiridos é natural do Concelho de 

Matosinhos, onde foi predominante, durante vários anos, a indústria transformadora de 

pescado e o sector da restauração que continua a ter um forte peso no tecido 

económico do Concelho. 

 
Gráfico 18 
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(N=51) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
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Gráfico19 
Distribuição dos inquiridos de acordo com a sua primeira profissão (%) 
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(N=52) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

Uma análise comparativa da primeira e da última integração profissional 

evidencia uma predominância, na última experiência profissional, do sector dos 

serviços. Não obstante, isto não se faz acompanhar do aumento das exigências ao 

nível da qualificação do trabalho. Prevalecem as categorias de profissões «pessoal de 

limpeza, lavadeiras, engomadores de roupa e trabalhadores similares», «ecónomos e 

pessoal do serviço da restauração» e «trabalhadores dos têxteis e confecções». O 

abandono escolar e a entrada precoce no mercado de trabalho, são duas realidades 

que impõem fragilidades aos percursos individuais, condicionando à partida a 

construção de um projecto de vida. 
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Gráfico20 
Distribuição dos inquiridos de acordo com a sua última profissão (%) 
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(N=48) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

A questão da transferibilidade e da diluição de saberes potencia ainda mais a 

vulnerabilidade do desempregado quando a montante existe um percurso escolar e 

formativo breve ou insuficiente e, a jusante, uma desvalorização e ausência de 

investimento na formação ao longo da vida. 

Este percurso torna-se particularmente preocupante, do ponto de vista social, à 

medida que se estende no tempo, uma vez que as possibilidades de inverter uma 

situação de desemprego diminuem à medida que a situação se prolonga, sobretudo 

para os indivíduos mais velhos e menos qualificados. Por outro lado, o passar do 

tempo implica que o desempregado tenda para o desencorajamento, que se reflecte 

na sua inércia face ao processo de procura de um novo emprego. Do acumular de 

desvantagens decorre o “«desemprego de exclusão» situação em que os indivíduos 

estão condenados ao desemprego ou são empurrados para empregos temporários nos 

sectores informais. (...) Nesta medida, é fácil entender, o potencial destrutivo do 

desemprego prolongado na vida das pessoas” (Capucha, 2005: 180). A precariedade 

que caracteriza as relações de trabalho destes grupos, e que impõe a frequente 
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transição entre situações de trabalho e não-trabalho, acentua a sua fragilidade 

negocial e social. Encurtam-se as alternativas de inserção e diminuem as perspectivas 

e expectativas relativas a um projecto profissional e a um projecto de vida. 

A precariedade das experiências profissionais torna-se saliente quando se 

analisa o tipo de vínculo que sustentou a última integração profissional: 27% dos 

inquiridos trabalhava sem contrato e 34% com contrato a termo certo. 

 

Gráfico 21 
Distribuição dos inquiridos de acordo com tipo de vínculo contratual (à última profissão) 
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(N=41) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

A instabilidade dos percursos profissionais torna-se evidente quando se verifica 

que 51.9% dos inquiridos já teve entre quatro a oito empregos. 

 

Gráfico 22 
Número de empregos ao longo do percurso profissional 

44%

37%

15%
4%

1 a 3
4 a 7
8 a 11
Mais de 11

 
(N=52) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

A análise das questões associadas ao desemprego impõe a clarificação de 

alguns conceitos, nomeadamente: reconversão e reclassificação profissional, inserção e 

reinserção no mercado de trabalho. 

No que concerne aos dois primeiros conceitos trata-se de duas noções distintas. 

A reconversão profissional obriga a uma ruptura com processos profissionais e sociais 
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anteriores, corporizada na perda do trabalho e das referências identitárias que dele 

emanam. Obriga a um período de transformação das competências e identidades 

profissionais. Em contrapartida, a reclassificação refere-se a situações em que o novo 

emprego obriga ao exercício de funções idênticas às anteriormente exigidas, podendo 

tornar necessária a formação para reciclagem ou aperfeiçoamento. 

As transformações do mercado de trabalho acompanhadas pela transformação 

do conceito de carreira profissional, que deixa de ser analisada enquanto percurso 

estável, passando a ser uma história que se escreve e reescreve face às exigência do 

mercado (Gomes, 2003), impõem estruturas de competências potencialmente 

transferíveis de uma função para outra. Esta flexibilidade e transferibilidade são 

elementos que também condicionam a duração do desemprego, impondo ou não a 

perda e reconstrução das identidades. 

Relativamente às noções de inserção-reinserção, a distinção remete para a 

existência ou não de socializações profissionais anteriores. Ora, no caso da reinserção, 

estão presentes socializações prévias. Subjacentes a este conceito estão as imensas 

dificuldades sentidas ao nível da reconversão profissional, uma vez que há já um 

conjunto de disposições e experiências anteriores extremamente significativas, que 

colocam inúmeros obstáculos a uma “ressocialização profissional e identitária” (Duarte, 

1996: 109). 

Tudo isto tem impacto ao nível da procura de emprego, uma vez que restringe 

as áreas de procura aos sectores de actividade e às funções anteriormente 

desempenhadas, repercutindo-se igualmente na forma como é encarada a formação. 

Mais ainda tratando-se de trabalhadores pouco qualificados, com perfis de 

competências menos flexíveis e transferíveis. 

A formação deveria desempenhar, no processo de reconversão, um papel 

crucial. Com efeito, cabe-lhe suprir o hiato entre duas situações distintas, satisfazendo 

necessidades de aprendizagem para o exercício de uma nova profissão. Todavia, para 

que tal seja exequível, será necessário que ela seja percebida enquanto mecanismo de 

aquisição ou desenvolvimento de competências, ou como oportunidade de reacesso ao 

mercado de trabalho. 

No estudo que realizou nas minas do Pejão, Ana Maria Duarte (1990) definiu 

quatro estratégias possíveis para actuação dos desempregados: 

• estratégias negativas: ausência de estratégias proactivas objectivando a 

reinserção, grande desmotivação e passividade; 



 100

• estratégias e projectos indefinidos: ausência de objectivos profissionais 

e de qualquer tipo de orientação; 

• estratégia defensiva: grande despreocupação e passividade, não 

existindo qualquer interesse visível na modelação do percurso 

profissional; 

• estratégia ofensiva: empenhamento na reinserção profissional expresso 

na definição de objectivos profissionais. Esta poderá ser de dois tipos: 

 estratégias de reinserção qualificante: há uma procura de 

requalificação profissional; 

 estratégias de reinserção rápida no emprego: procura imediata de 

emprego, sem frequência de formação profissional. 

A adopção de uma ou outra estratégia será condicionada pelo grau de 

intensidade, pela extensividade e acumulação de vulnerabilidades, bem como pelo 

grau de desqualificação e desafiliação do sujeito. 

“A principal fonte de DLD é constituída por pessoas que não apresentam 

condições mínimas de empregabilidade (...) pelo que permanecem durante longos 

períodos fora do mercado ou apenas a ele acedem de forma esporádica, irregular e 

muitas vezes informal” (Capucha, 2005: 181). 

Fora do mercado de trabalho estão igualmente os jovens que pretendem iniciar 

a sua vida activa, buscando para tal a sua primeira oportunidade de emprego. “Poderia 

considerar-se este conjunto uma parte da categoria mais geral dos desempregados. No 

entanto, tendo em conta os processos e mecanismos sociais que lhe dão origem e o 

seu potencial impacto futuro no que diz respeito à expressão da pobreza em Portugal, 

vale a pena considera-lo como uma categoria específica” (Almeida, 1992: 79). 

Em 2007, a taxa de desemprego no escalão etário 15-24 anos era de 16.3% 

(INE, 2007), a mais alta na análise deste indicador por grupos etários. Pese embora o 

peso relativo deste grupo na taxa de desemprego, ele assume particular saliência na 

medida em que, entre estes jovens, há uma franja particularmente vulnerável, tanto 

pelas características individuais dos seus elementos, como pelas suas trajectórias 

sociais. Baixos níveis de escolaridade e ausência de qualificação profissional, 

convergem com estruturas familiares de baixos recursos, sem capacidade para prestar 

apoio ou funcionar como retaguarda. Por outro lado, as redes de sociabilidade destes 

jovens representam, não raras vezes, um elemento limitador da sua inserção 

profissional, pelo fechamento que sobre si encerram. Estes traços, limitando o capital 

disponível por parte dos jovens, limitam igualmente a sua capacidade competitiva face 
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a um mercado cada vez mais exigente, ao mesmo tempo que reduzem a probabilidade 

de estabelecer uma ruptura com os seus modelos significativos. Na mesma medida, 

são traços que condicionam as oportunidades de mobilidade social. 

Atendendo ao total de inquiridos, verifica-se que dois inquiridos encontram-se à 

procura do primeiro emprego. São jovens com idades compreendidas entre os 20 e os 

24 anos (um do sexo masculino e outro do sexo feminino) e que possuem o 1º ciclo do 

ensino básico. Existem ainda dois jovens (do sexo feminino) que se encontram à 

procura do primeiro emprego regular; um tem o 1º ciclo do ensino básico e outro o 2º 

ciclo do ensino básico. Todos eles são oriundos de famílias numerosas, tendo entre 

três a sete irmãos. Os seus progenitores possuem baixas habilitações escolares (os 

pais: um não sabe ler nem escrever e os restantes concluíram o ensino primário; as 

mães: uma sabe ler e escrever sem grau de ensino, duas completaram o ensino 

primário e uma o 9º ano de escolaridade) e desempenhavam profissões pouco 

qualificadas (prevalência dos sectores da construção e obras públicas, no caso dos 

pais, e dos serviços prestados a empresas na área da limpeza, em duas mães, sendo 

as outras duas domésticas). São agregados familiares que condicionam possíveis 

percursos de mobilidade e que pelas suas trajectórias e condições de vida, 

desvalorizam a escola. Analisando as razões que levaram estes jovens a abandonar a 

escola, verifica-se que os motivos se relacionam com as dificuldades financeiras da 

família, com a vontade de alcançar autonomia financeira e com o facto de não 

gostarem da escola. As motivações de natureza financeira chocam com perfis de 

competências desajustados e com um mercado de trabalho que não tem capacidade 

de absorver mão-de-obra pouco qualificada. Não obstante as dificuldades de inserção 

profissional, o «encontrar um emprego regular» é a prioridade para os dois destes 

jovens (um que procura o primeiro emprego e outro que procura o seu primeiro 

emprego regular). Para os outros dois, a sua prioridade é aumentar o seu grau de 

escolaridade. 

Portugal continua a ser, no contexto comunitário, o país com maior 

percentagem de abandono escolar precoce. Se em alguns casos há uma intenção 

individual de abandonar a escola, tal é frequentemente induzido pela própria família 

que, não valorizando a escola, nem lhe reconhecendo utilidade, não desincentiva nem 

o abandono escolar, nem a entrada precoce no mercado de trabalho. As razões mais 

apontadas pelos alunos para a saída da escola, mesmo sem a conclusão da 

escolaridade obrigatória, prendem-se precisamente com as dificuldades financeiras do 

agregado familiar ou com situações de desemprego dos progenitores. Por outro lado, é 
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igualmente visível que o insucesso escolar é uma realidade mais notória nas crianças 

oriundas das famílias mais desfavorecidas e com menos recursos (Almeida, 1992). Não 

deixa de ser paradoxal perceber que a escola, uma estrutura socializante com 

capacidade para cobrir os vazios deixados no processo de socialização familiar, e com 

enorme potencial na produção de mobilidade social, facilmente se torna uma estrutura 

reprodutora. “O sistema formal de ensino promove condições de sucesso diferenciadas 

consoante a origem, trajectos e projectos dos que a ela acedem” (Pinto, 1991: 24). 

São inegáveis os esforços desenvolvidos em Portugal, desde a década de 70, no 

sentido da universalização e na democratização do ensino. Desde então está 

assegurada a cobertura integral da população jovem, pelo sistema educativo. 

Inegáveis são também os resultados alcançados em termos de diminuição das taxas de 

analfabetismo e do aumento dos níveis de escolaridade. Porém estes são indicadores 

quantitativos, aos quais escapa uma análise qualitativa. “Esta universalização do 

sistema educativo não permite, todavia, conclusões, sobre a qualidade do mesmo” 

(Barreto, 1996: 54). Na realidade, uma nova realidade vem emergindo, a do 

analfabetismo funcional (ileteracia) que nas suas diversas dimensões (literária, 

numérica e tecnológica), constitui um fenómeno especialmente preocupante para o 

desenvolvimento e crescimento do país. 

 

7. OUTRAS VULNERABILIDADES 

 

Em Portugal, a questão do desemprego é paradoxal sob o ponto de vista da 

vulnerabilidade à pobreza. Na realidade, não só os desempregados enfrentam esse 

risco social. Verifica-se que a transição desemprego-emprego nem sempre equivale a 

escapar à vulnerabilidade ou ao risco de pobreza. Nesta situação encontram-se os 

assalariados de baixos rendimentos e os trabalhadores da economia informal, duas 

categorias que engrossam o número de beneficiários das medidas de política social, às 

quais se pode acrescentar os trabalhadores com mais de 40 anos que são incentivados 

a permanecerem activos (realidade que se traduz em medidas que progressivamente 

retardam a idade da reforma), mas que, quando confrontados com uma situação de 

desemprego, não são absorvidos pelo mercado de trabalho. 

Os assalariados com baixos rendimentos, sendo trabalhadores com reduzidas 

qualificações escolares e profissionais, desempenham actividades profissionais 

maioritariamente desqualificadas, auferindo baixos rendimentos. Nesta categoria, João 

Ferreira de Almeida (1992) enquadra os operários não especializados, alguns 



 103

empregados do comércio, assalariados dos serviços pessoais e domésticos. Nestes 

casos, os riscos serão atenuados caso se verifique um investimento pessoal na 

formação ao longo da vida, por exemplo mediante processos de educação/formação de 

adultos ou de reconhecimento, validação e certificação de competências; ou então, um 

aumento gradual dos níveis salariais. Nestes casos a formação seria percepcionada 

enquanto estratégia de desenvolvimento pessoal e de investimento no percurso 

profissional. Pelo contrário, os riscos poderão ser agravados caso se verifique a 

manutenção dos baixos níveis de qualificação. Pesa ainda o facto de, a estas situações 

profissionais, corresponderem, na maioria das vezes, situações contratuais precárias. 

Os riscos associados a esta categoria relacionam-se ainda com o fraco percurso 

contributivo destes trabalhadores, aos quais corresponderão, na velhice, baixas 

pensões de reforma. 

Dentro do grupo em análise existem 18 pessoas que enquadram este grupo 

com vulnerabilidades específicas face à pobreza, cinco delas trabalham por conta de 

outrem e as restantes trabalham de forma irregular (biscates). Das cinco que 

trabalham por conta de outrem (duas do sexo feminino e três do sexo masculino), 

quatro têm um contrato de trabalho a termo certo e uma não tem contrato de 

trabalho. São trabalhadores da indústria, comércio e serviços domésticos. Quatro deles 

abandonaram o sistema de ensino após concluir a 4ª classe, tendo o outro elemento 

completado o 9º ano. Mais uma vez as razões do abandono escolar relacionam-se com 

as dificuldades financeiras da família, com a vontade de alcançar autonomia financeira, 

com o insucesso escolar e com o facto de não gostar de escola. Para este cinco 

trabalhadores, o seu projecto prioritário passa por encontrar um emprego regular (em 

quatro casos) e por manter a situação actual (num caso). 

Ora, pese embora estejam enquadrados no mercado de trabalho, a sua inserção 

ocorre em situações precárias, não sendo suficiente para promover a autonomização 

do seu agregado da prestação de RSI. 

Um outro factor importante respeita à inserção familiar destes trabalhadores. 

Esta poderá condicionar o despoletar de novos factores de risco. A este nível estarão 

em causa factores como: existência ou não de outras fontes de rendimento, dimensão 

da família, situações de monoparentalidade e número de dependentes a cargo. Face a 

estes factores, “tenderão a existir não só as situações mais graves de pobreza como 

condições para a sua reprodução inter-geracional, uma vez que os descendentes 

destas famílias poderão ficar, eles próprios, desprovidos de recursos futuros” (Almeida, 

1992: 72). Face a esta realidade torna-se particularmente visível uma maior tendência 
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para o abandono escolar precoce por parte dos filhos e a não valorização do sistema 

educativo por parte dos pais. 

No caso dos trabalhadores da economia informal, são particularmente 

preocupantes as situações dos trabalhadores temporários, dos trabalhadores à tarefa, 

em tempo parcial ou em situação de sub-emprego, uma vez que não dispõem de 

qualquer garantia de continuidade. Nesta categoria, João Ferreira de Almeida (1992) 

enquadra ainda os trabalhadores por conta própria, nomeadamente aqueles que não 

dispõem de rendimentos certos e regulares, aos quais correspondem baixos níveis de 

escolaridade e ausência de qualificação profissional. Também nesta categoria, e 

atendendo aos fluxos entre situações de trabalho e não trabalho, se verifica uma forte 

tendência para a reprodução. 

Treze dos inquiridos exercem ou já exerceram, durante o período de 

desemprego, trabalhos esporádicos (biscates). Uma caracterização deste pequeno 

grupo permite verificar que são pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 

57 (sendo a média de idades de 40 anos), quatro deles possuem o ensino primário, 

quatro o ensino preparatório e quatro o 9º ano, sendo que um não sabe ler nem 

escrever. Pese embora a média de idade aquando da entrada no mercado de trabalho 

não seja muito baixa (16 anos), ela ocorreu em sectores pouco qualificados, 

designadamente: restauração, serviços de limpeza e indústria transformadora. É 

também nestes sectores que ocorrem as suas breves integrações profissionais.  

 
Gráfico 23 

Profissão daqueles que exercem ou já exerceram, durante o período de desemprego, 
trabalhos esporádicos 
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(N=13) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
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Em termos de prioridades para o futuro, a questão do emprego surge com 

prioritária para oito, sendo que os restantes quatro definem o aumento da escolaridade 

e a frequência de formação com prioridades. A inibição das expectativas é notória 

mesmo para aqueles que, embora em situações precária, estão inseridos no mercado 

de trabalho. Esta inibição reflecte-se ao nível da ausência de iniciativa face à procura 

de emprego. 

Guilbot (1990) distingue, a este nível, os desempregados transitórios e os 

desempregados recorrentes e permanentes. A recorrência surge como predicado quer 

dos trabalhadores precários, quer dos trabalhadores da economia informal. A 

permanência pauta e marca o percurso dos desempregados de longa duração. Esta 

distinção é efectuada mediante a análise longitudinal de percursos de vida e de 

trajectórias profissionais, realidades condicionadas quer por factores sociais, quer por 

características individuais dos sujeitos. A vulnerabilidade à pobreza e os riscos de 

exclusão, embora com intensidade diferente, são um predicado de ambos. 

António Barreto (2007) chama ainda a atenção para algumas vulnerabilidades 

estruturais do mercado de trabalho nacional. 

A adesão de Portugal à EFTA, o aumento registado no sector do turismo e a 

emigração foram três vectores que contribuíram, no início da década de 60, para a 

progressiva abertura do país à Europa. O desenvolvimento industrial registado em 

Portugal nas décadas de 60 e 70, possível graças ao investimento estrangeiro e às 

remessas dos emigrantes, impôs novas exigências aos trabalhadores, nomeadamente 

em termos de qualificação da mão-de-obra, horários de trabalho, qualidade, utilização 

de novas tecnologias e relações de trabalho. O desenvolvimento industrial mudou a 

economia e a sociedade nacionais. Verifica-se a rápida diminuição das explorações 

agrícolas, o aumento e diversificação das indústrias, marcados pelo crescimento do 

sector têxtil, da metalomecânica, da construção e reparação naval, bem como de 

algumas indústrias ligadas à agricultura. O processo de crescimento económico, 

associado à guerra colonial e à emigração, conduz ao forte êxodo rural e à entrada 

massiva da mulher no mercado de trabalho. A indústria provocou mudanças nos 

comportamentos e nos estilos de vida. O trabalho industrial despoletou novos 

processos de socialização profissional. O trabalhador fabril distingue-se do trabalhador 

agrícola não só pelas condições e relações de trabalho, mas também pelo seu 

vencimento e estatuto social. 

Com a adesão à União Europeia, na década de 80, são criadas novas 

oportunidades de investimento e desenvolvimento. Criaram-se novas infra-estruturas e 
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as vantagens económicas da adesão vieram compensar o fim das colónias. Contudo, os 

padrões de desenvolvimento nacionais permaneceram para muitas empresas e em 

muitos sectores distanciados dos padrões europeus. Não obstante os fortes incentivos 

recebidos, muitas empresas não acompanharam o ritmo de evolução imposto pela 

modernidade. Face a uma população pouco qualificada, quer do ponto de vista escolar, 

quer do ponto de vista técnico, as empresas continuaram a manter uma política de 

baixos salários, não investiram nem na sua efectiva modernização, nem na qualificação 

dos seus colaboradores. Portugal continua a ser, no contexto comunitário, dos países 

com mais baixos índices de produtividade por trabalhador. Muitas empresas nacionais, 

não foram capazes de conquistar novos mercados, não tendo capacidade de competir 

com economias que produzem mais e com custos mais baixos. 

Se na década de 70 Portugal vivia uma situação de quase pleno emprego, este 

indicador registou na década de 80 uma inversão. A forte concorrência externa e o não 

acompanhamento do ritmo imposto pelos tempos modernos ditou o fim de muitas das 

novas indústrias que cresceram em Portugal na década de 60, sob a protecção do 

Estado. A globalização veio pôr em evidência as fragilidades da economia portuguesa, 

sustentada, durante muitos anos, por um mercado interno pequeno. Em Portugal, a 

produtividade é baixa, em média metade da dos outros países europeu; a mão-de-obra 

é pouco qualificada, a maioria dos trabalhadores não tem o 9º ano; as universidades 

permanecem desligadas das empresas; os empresários não têm visão estratégica nem 

investem em investigação e desenvolvimento; a maioria dos trabalhadores não tem o 

9º ano e, muitas vezes, o Estado burocrático não cumpre a sua função de suprir 

obstáculos e apoiar iniciativas (Barreto, 2007). 

A sociedade portuguesa padece da cultura do rigor, da exactidão e de 

orientação estratégica, pilares fundamentais das sociedades com cultura e tradição 

industrial do centro e norte da Europa. Os fundos comunitários foram de extrema 

importância para a implementação e desenvolvimento de obras públicas fundamentais. 

Porém, as empresas pouco investiram no desenvolvimento sustentado da economia. 

Pese embora, existam exemplos de sucesso e de grandes empresas que demonstram 

capacidade competitiva, não se estendem ao conjunto da economia. A recessão 

económica dos anos mais recentes produziu efeitos problemáticos ao nível do 

desemprego. 

O país sofreu profundas mudanças ao longo das últimas quatro décadas, tendo 

mudado “mais do que em qualquer período da história anterior. Mais do que muitos 

outros países europeus no mesmo espaço de tempo. Mas, simultaneamente, Portugal 
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manteve ou renovou muitas das suas características visíveis nos anos 60” (Barreto, 

2007: 33). Até que ponto a relação entre o que mudou e o que continua na mesma 

tem capacidade de sustentar um processo de modernização? 

O abrandamento do crescimento económico, o aumento do desemprego, a 

manutenção de uma estrutura de qualificações deficitária, a persistência do abandono 

escolar precoce, a ausência de investimento na formação ao longo da vida, o tardio e, 

ao mesmo tempo, célere processo de modernização da estrutura social; as 

transformações verificadas na economia em termos de: aumento de competitividade, 

da concorrência, do ritmo de evolução tecnológica e das novas exigências imposta aos 

recursos humanos, fazem da sociedade portuguesa “uma sociedade dividida entre 

tradição e modernidade, revelando um dos mais rápidos ritmos de mudança e de 

crescimento do hemisfério ocidental, mas também exibindo, entre os países europeus, 

o mais elevado grau de desigualdades sociais” (Barreto, 2007: 31). 

A confrontação entre a realidade nacional e o paradigama informacional, no 

qual as novas tecnologias e o conhecimento surgem como mais-valias para o processo 

produtivo, destaca algumas das características estruturais do mercado de trabalho 

nacional que chocam com a lógica informacional. Em que medida esta lógica é 

compatível com a realidade nacional? Em que medida Portugal se enquadra neste 

quadro de desenvolvimento? 

Em 2002, Portugal era, no espaço comunitário, o país com maior percentagem 

de população empregada com baixas qualificações; 1.8 milhões de activos detinham 

um nível de habilitações inferior à escolaridade obrigatória. Portugal é, na UE, o país 

com maior percentagem de abandono escolar precoce, existindo um fosso geracional 

do qual advêm inúmeros deficits de formação da população activa. A persistência do 

abandono escolar entre os mais jovens representa um estrangulamento ao reforço da 

qualificação da população portuguesa. Por outro lado, a participação em acções 

formativas é das mais baixas da UE; os investimentos nas actividades orientadas para 

a produção e difusão de conhecimento são diminutos. Estes são factos que 

representam limitações ao desenvolvimento. Por outro lado, “os empregadores em 

geral tendem a concentrar a formação contínua nos trabalhadores mais jovens e com 

níveis de escolaridade mais elevados. Deste modo, a formação tende a reforçar as 

diferenças de qualificação derivadas das desigualdades de escolarização” (Kovács, 

2002: 92), continuando a prevalecer, no posto de trabalho, modalidades de formação 

não estruturadas. 



 108

Na UE 15, Portugal é o país com níveis de rendimentos mais baixos e com 

índices de pobreza e desigualdade mais elevados. Em Portugal, as assimetrias 

regionais reflectem a concentração do desemprego nas áreas metropolitanas e em 

algumas zonas rurais. Este tipo de desigualdades torna patentes níveis deficitários de 

coesão social no espaço nacional. Com excepção de Portugal, verificou-se, no espaço 

comunitário, uma tendência para a equivalência entre uma maior habilitação da força 

de trabalho e o aumento da taxa de emprego (Comissão Europeia, 2002). A 

manutenção de baixos níveis de habilitação e qualificação da população activa 

representa uma das maiores debilidades no mercado de trabalho português. Por outro 

lado funcionam, a nível individual, enquanto factores de vulnerabilidade a situações de 

risco social. 

Em que medida estão os sistemas educativo, produtivo e de emprego nacionais, 

preparados para fazer face às exigências impostas pela nova economia dominada pelo 

primado das novas tecnologias, do conhecimento e da globalização?  

 

8. O TRABALHADOR INFORMACIONAL: NOVAS EXIGÊNCIAS, NOVOS CONCEITOS 

 

Face às transformações verificadas na nova economia, novas exigências são 

impostas ao trabalhador. Enquanto produtor de conhecimento, o indivíduo, assume o 

predicado da mudança. A sua autonomia, criatividade, responsabilidade, iniciativa e 

capacidade de adaptação, surgem como motores de desenvolvimento. 

Ao nível do mercado de trabalho estas mudanças traduzem-se no aumento do 

grau de exigência relativamente às competências da mão-de-obra. Aqui, o mercado de 

trabalho nacional vê-se confrontado com um leque díspar no que concerne às 

qualificações escolares. Se, em 1960, o número total de alunos a frequentar todos os 

graus de ensino era de 1 400 000; em 2000/01, eram 1 236 286 no ensino básico, 405 

903 no ensino secundário e 373 745 no ensino superior (o número total de alunos a 

frequentar todos os graus de ensino era de 2 015 934 alunos). Este período marca a 

universalização do sistema de ensino, que determina o desaparecimento do 

analfabetismo juvenil (entre 1960 e 2001, a população analfabeta passa, segundo os 

dados do INE, de 40.3% para 9%). “A diminuição do analfabetismo faz parte, de resto, 

de um movimento global de escolarização acelerada da população portuguesa, que 

despontou ainda nos anos 60, mas que só depois de Abril de 1974 se generalizou a 

todo o país e a todas as camadas sociais” (Machado e Costa, 1998: 25). 
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As variações são notórias em todos os níveis de ensino, verificando-se contudo 

acentuadas diferenças no que respeita a sexo e grupo etário. O investimento em 

percursos escolares é maior nas gerações mais novas, sendo os indivíduos com 25-34 

anos mais qualificados do que os mais velhos. Uma análise desagregada por escalão 

etário e sexo torna evidente, nos grupos mais jovens, uma maior qualificação feminina, 

sendo ultrapassada a hegemonia masculina, sobretudo nos níveis de ensino superiores 

ao da escolaridade obrigatória. 

A massificação do ensino tem múltiplos impactos, designadamente: a 

recomposição socioprofissional, o retardar da entrada no mercado de trabalho e o 

aumento generalizado das qualificações detidas, nem sempre acompanhado pela 

correspondente recomposição do tecido produtivo. Ao progressivo investimento no 

sistema de ensino corresponde o crescimento quer da oferta formativa de carácter 

profissionalizante (formação inicial, de aperfeiçoamento ou de requalificação), quer de 

acções que potenciam a dupla certificação (escolar e profissional). Não obstante, a 

participação neste tipo de acções continua a ser reduzida entre os portugueses (de 

acordo com o Eurostat, 8.5% para a população entre os 25 e 64 anos). 

Pese embora o enorme esforço feito por Portugal no que respeita ao aumento 

dos níveis de habilitações entre gerações, o cenário nacional não é particularmente 

animador no contexto da UE 25, onde são notórias profundas disparidades, que 

questionam a capacidade de Portugal alcançar, até 2010, os objectivos estipulados em 

Lisboa (2000), que prevêem que 85% dos jovens com 22 anos tenham completado o 

ensino secundário. Saliente-se ainda que:  

 em 2002, Portugal era, no contexto comunitário, o país com maior 

percentagem de população empregada com baixas qualificações; 

 em termos médios é o segundo país com mais baixo nível de 

qualificações (em 2007, 3.5 milhões de activos detêm um nível de 

habilitações inferior ao secundário; destes, 2.6 milhões inferior ao 9º 

ano de escolaridade; 45% dos jovens entre os 18-24 anos já inseridos 

no mercado de trabalho não concluíram o 12º ano e, destes, 54.8% não 

completaram a escolaridade obrigatória, Eurostat); 

 existe um fosso geracional do qual advêm inúmeros défices de formação 

da população activa; 

 os hábitos de fruição da cultura são reduzidos, bem como os níveis de 

capital cultural. 



 110

Estes factos representam “um grave problema em matéria de dinamização do 

desenvolvimento” (Marques, s/d: 12), dos quais decorrem fortes repercussões sobre a 

economia nacional, integrada num quadro concorrencial no qual a participação dos 

recursos humanos é, cada vez mais, um factor determinante, na medida em que 

representa um elemento potenciador dos recursos naturais e organizacionais. 

As baixas qualificações, a par dos baixos salários, são marcas que caracterizam 

o mercado de trabalho nacional, representando a manutenção de baixos níveis de 

habilitação e qualificação da população activa uma das maiores debilidades no 

mercado de trabalho português. 

Ora, em que medida os sistemas de educação/formação representam uma 

possibilidade de ruptura de situações marcadas pela desigualdade e exclusão social? 

Em que medida à democratização do ensino subjazem critérios de qualidade, que 

garantam a igualdade de oportunidades? Independentemente das evoluções de 

carácter quantitativo, importa questionar em que medida este moderno e universal 

sistema de ensino reforça ou esbate as assimetrias decorrentes da desigual capitação 

dos recursos culturais e simbólicos? Em que medida funciona, ou não, enquanto 

mecanismo de reprodução? Em que medida estimula e reforça a reflexividade imposta 

pela hegemonia do conhecimento e da tecnologia, ou funciona como mais um 

mecanismo de violência simbólica? 

Não se trata unicamente de levar e motivar a população para percursos 

qualificantes, trata-se antes de mais de garantir a capacidade competitiva num 

mercado global, respondendo às necessidades da população e à diversidade cultural. 

“Mesmo não esquecendo todas as transformações operadas no sentido da sua 

democratização, a escola portuguesa continua a contribuir de forma significativa para a 

reprodução das desigualdades sociais” (Sebastião, 1998: 321). 

O desajustamento qualitativo verificado ao nível do mercado de trabalho 

nacional entre as qualificações e competências requeridas e as disponíveis representa 

uma limitação estrutural ao desenvolvimento da economia portuguesa. A adopção de 

políticas de gestão de recursos humanos assentes em baixos salários e com reduzidos 

investimentos no aumento e desenvolvimento de saberes, não aposta no reforço ou 

desenvolvimento da qualificação de base. São estratégias que não fomentam, nem 

promovem a aquisição de competências transversais, mobilizáveis em diversos 

contextos, e que não reforçam, pelo investimento no capital humano, a adaptabilidade 

e a competitividade das empresas às novas exigências do mercado. 
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A relação contingencial que se estabelece entre percursos educativos, transição 

para a vida activa e modalidades de (re)construção e (re)definição de percursos 

profissionais, confere ao sistema de ensino-formação um papel-chave, no que 

concerne à oferta de mão-de-obra e à recomposição da população activa (Marques, 

1993). Tudo isto se reflecte a dois níveis: 

• em duas lógicas distintas de gestão da educação-formação: uma lógica 

imediatista de crescimento no curto prazo, e uma lógica de 

desenvolvimento integrado; 

• em duas concepções de formação profissional: a tradicional e a 

moderna. 

Tradicionalmente concebida como prolongamento do sistema de ensino formal, 

a formação profissional tinha como preocupação central a transmissão de 

conhecimentos, independentemente da sua aplicabilidade em contexto de trabalho. A 

ênfase era dada ao conteúdo, em detrimento da sua conexão com a realidade. 

Intervenções esporádicas acompanhavam o ciclo de obsolescência tecnológica que 

tornava diminutas as necessidades de reciclagem. Assim, a formação revestia uma 

função de complementaridade do sistema de ensino formal. Sob esta óptica, era 

encarada pelas entidades patronais como um custo, e pelos trabalhadores como um 

«mal necessário», uma vez que não lhe atribuíam qualquer valor prático. Tratava-se de 

uma visão restrita que, não obstante, se adequava aos pressupostos que a 

sustentavam, uma estrutura produtiva estável, assente na previsibilidade do 

comportamento dos consumidores, que se integrava em estruturas organizativas 

típicas de uma economia de escala, e ainda, uma concepção do sistema de ensino que 

repousava na separação dos sistemas: educação formal, formação profissional. 

Uma mudança de cenário motivada pela celeridade do desenvolvimento 

tecnológico impôs profundas e sucessivas reestruturações nos processos produtivos e 

nas formas de organização do trabalho. Num quadro em que a estabilidade é a 

excepção, o sistema económico não se compadece com um sistema de 

educação/formação cuja finalidade é a resolução de necessidades pontuais, 

decorrentes de problemas como: o desempenho de uma tarefa específica, o 

insuficiente rendimento do trabalhador, a preparação para uma promoção ou a 

inadaptação do trabalhador às formas estruturais da organização. Esvai-se, então, a 

natureza linear e segmentada, característica da concepção clássica de formação, 

segundo a qual esta funcionaria por adição sequencial às habilitações literárias detidas. 
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Destaca-se, cada vez mais, a importância atribuída à formação profissional 

enquanto mecanismo de transição entre escola e mercado de trabalho, sobretudo, face 

a situações de abandono escolar precoce; bem como o seu papel determinante no ciclo 

de vida activa dos trabalhadores, quer pelos novos perfis de competências exigidos, 

quer pelas críticas apontadas ao sistema de ensino formal. A formação destinada a 

grupos em situação de exclusão, pode assumir diferentes atributos. Numa perspectiva 

mais positiva, pode representar um meio de aumentar/desenvolver competências, 

tendo em vista potenciar a empregabilidade de indivíduos em situação de exclusão. 

Contudo, pode igualmente representar um mecanismo de gestão da própria exclusão. 

Para Catarina a formação surgiu como estratégia de reconversão profissional e 

de desenvolvimento de competências para a empregabilidade. Impossibilitada, por 

motivos de saúde, de continuar a exercer a sua actividade profissional, Catarina 

enveredou, num primeiro momento, por um percurso de RVCC, que lhe permitiu a 

certificação ao nível do 9º ano de escolaridade (tinha o 4º ano) e frequenta agora um 

curso profissionalizante na área administrativa e que irá conferir certificação escolar de 

nível secundário. 

 

“- Os meus objectivos é acabar os estudos e o curso que estou a 

tirar e então começar a trabalhar. E depois… não depender do rendimento 

mínimo…” (Catarina). 

“- Eu não posso trabalhar na minha profissão. Profissão que era 

costureira. Eu cheguei a ter uma empresa de confecções! Como não posso 

fazer aquilo… não tinha habilitações para fazer mais trabalho nenhum, o 

objectivo passa por tirar a formação e no fim da formação, espero eu com 

sucesso, como tenho tido até agora, trabalhar num ramo em que eu posso 

trabalhar…” (Catarina). 

 

A forma como é encarada pela formação é condicionada pelo reportório de 

capitais detidos e pelo perfil de competências. O pai da Catarina trabalhava por conta 

própria e ela começou a trabalhar cedo. O seu espírito empreendedor conduziu-a à 

abertura e gestão de uma micro-empresa no sector têxtil. Depois do encerramento 

desta, Catarina acumulava as vulnerabilidades características dos trabalhadores por 

conta própria, pouco escolarizados e que desenvolvem a sua actividade em sectores 

pouco qualificados. Após o encerramento da empresa e um período de quatro anos, 

em que esteve um pouco perdida nos caminhos da inserção, Catarina definiu, com o 
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apoio técnico, um projecto que passa novamente por um investimento. Desta vez, em 

si. O seu espírito empreendedor, está presente na valorização que faz do trabalho e na 

forma como encara a formação. 

 

Já no caso de Rosa a formação é valorizada fundamentalmente pela 

componente relacional e pessoal. Aqui a formação surge porque: 

“- Foi a, a doutora na altura que meteu-me no meu programa de 

inserção” (Rosa). 

 

E o impacto da formação: 

“- (…) a gente distrai-se mais um bocado e assim, e prontos… e… 

hemmm, já não está fechada, prontos…” (Rosa) 

 

Relativamente ao futuro: 

“- O que eu prebejo? Sei lá! Quer dizer… um emprego, mas 

também… hemmm… que me desse facilidade quando tenho os problemas 

com a minha filha, num é?”(Rosa). 

 

Tradicionalmente perspectivada enquanto mecanismo de resolução de 

problemas ou de inadaptações, a formação é, cada vez mais, encarada pelas empresas 

numa óptica de investimento-retorno, na medida em que potencia a prevenção de 

problemas. Trata-se de uma lógica de desenvolvimento integrado que, por oposição a 

um crescimento de curto prazo, imediatista e reactivo, visa dotar os indivíduos de 

competências e conhecimentos técnicos de enquadramento, potenciando as 

capacidades de participação, adaptação e inovação. A sua instrumentalidade, enquanto 

ferramenta de gestão e princípio axial de políticas sociais, decorre do facto desta 

potenciar o aumento da competitividade, a adaptação à mudança, o combate e a 

prevenção do desemprego. A aposta em estratégias de formação contínua surge como 

recomendação tanto da OCDE, como da UE, uma vez que permite satisfazer a 

necessidade, cada vez mais premente, de uma flexibilização funcional imposta pela 

mutabilidade dos mercados, dos modos de produção e da celeridade da evolução 

tecnológica. 

A formação profissional deverá promover menos, hoje, a mera transmissão de 

conhecimentos, colocando a tónica em esquemas interpretativos capazes de fomentar 

as capacidades de aprendizagem, intervenção, interpretação e resolução de problemas, 
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viabilizando o desenvolvimento de uma compreensão lógica, sistémica e global dos 

processos de trabalho, competências gerais e transferíveis impostas na sociedade do 

conhecimento. Por esta razão, as competências trabalhadas na Loja de Emprego, são 

as competências teóricas, pessoais e sociais, consideradas básicas para a 

empregabiliadade. 

Pese embora a importância da detenção e mobilização de determinados saberes 

para a (re)inserção profissional, 53.7% dos inquiridos ainda não fez qualquer acção de 

formação na Loja de emprego e, destes, 55.2% não quer fazer. Da parcela que não 

revela disponibilidade para qualquer tipo de resposta formativa foi possível aferir que: 

50% tem o ensino primário; a idade média de entrada no mercado de trabalho é de 13 

anos; os percursos profissionais ocorreram sobretudo nos sectores da restauração, 

indústria têxtil, serviços de limpeza e construção e obras públicas. Destes, 68.75% 

encontra-se desempregado e por períodos superiores a 12 meses, encontrando-se 

portanto em situação de DLD. 

O enquadramento legal da formação define-a enquanto “processo global e 

permanente através do qual jovens e adultos, a inserir ou inseridos na vida activa, se 

preparam para o exercício de uma actividade profissional” (DL nº 401/91, art. 2, nº 1). 

Esta preparação passa pela aquisição e desenvolvimento “de competências e atitudes, 

cuja síntese e integração possibilitam a adopção dos comportamentos adequados ao 

desempenho profissional” (DL nº 401/91, art. 2º, nº 2). 

Pretende-se: a integração e realização sócio-profissional dos indivíduos, 

preparando-os para o desempenho de diferentes papéis sociais; a adequação entre 

trabalhador e posto de trabalho; a modernização e o desenvolvimento integrados das 

organizações, da sociedade e da economia; o fomento da criatividade, da inovação, do 

espírito de iniciativa e da capacidade de relacionamento (DL nº 401/91, art. 4º, nº 1). 

A formação profissional visa ainda “a promoção da igualdade de oportunidades no 

acesso à formação, à profissão e ao emprego, e da progressão de carreira, reduzindo 

assimetrias socioprofissionais, sectoriais e regionais, bem como a exclusão social” (DL 

nº 401/91, art. 4º, nº 1, al. c)). 

Estas preocupações estão presentes também na Resolução do Conselho de 

Ministros 173/2007, na qual se assumem como desafios centrais para o 

desenvolvimento económico e social sustentado: 

 o aumento do número de indivíduos com acesso à formação (inicial e 

contínua), tendo em vista o aumento generalizado no nível de 
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qualificação da população portuguesa e a recuperação de um atraso 

estrutural que nos distância do resto da Europa; 

 a garantia da qualidade e eficácia das respostas formativas 

desenvolvidas, mediante o investimento em “formações mais críticas à 

adaptabilidade dos trabalhadores e à competitividade e necessidades 

das empresas” (Resolução do Conselho de Ministros nº 173/2007, de 7 

de Novembro de 2007). 

Desta forma será possível assegurar ganhos de eficiência e de produtividade, 

desenvolver um maior potencial de inovação, adaptação e competitividade, reduzir os 

riscos de desemprego e fomentar maiores níveis de coesão social. A este nível cabe 

ressalvar, sobretudo quando se analisam medidas focalizadas em franjas de população 

com especiais dificuldades de inserção, a importância das motivações subjacentes à 

participação em acções de natureza formativa, sobretudo daquelas que assumem por 

objectivo trabalhar a empregabilidade dos seus destinatários. 

As políticas de formação pretendem ser políticas activas de emprego que 

proporcionam uma evolução orientada para melhores formas de justiça e equilíbrio 

social. As recomendações da UE apontam precisamente neste sentido. A questão que 

neste momento se torna pertinente é a de saber em que medida as políticas de 

formação profissional constituem e são integradas enquanto modalidades pró-activas 

de resolução de problemas, como o DLD ou a dependência de prestações sociais (RSI); 

ou se não são estratégias reactivas decorrentes da mudança e de exigências de 

momento, funcionando, enquanto tal, como instrumento de gestão do desemprego. 

Importa ainda perceber se são efectivamente usadas e percebidas pelos seus 

destinatários como mecanismo de mobilização e de promoção de empowerment, ou se 

não passam de estratégias de manutenção, potenciadoras de mecanismos de 

reprodução? 

No caso em estudo, percebe-se que a formação é valorizada não só por 

aspectos relacionados com o desenvolvimento de novas aprendizagens, mas também 

por factores pessoais e relacionais que quebram com o isolamento, com o fechamento 

dos círculos de relacionamento e com a descrença nas capacidades individuais. 

Fragilidades reforçadas pelo prolongar do desemprego que se quebram com uma 

reestruturação das rotinas. 
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Quadro 12 
Avaliação da participação em acções de formação da Loja de Emprego, segundo diferentes 

dimensões 
Classifique a importância da 
sua participação nas acções 
de formação nos seguintes 
domínios: 

1 
Nada 

importante 

2 
Pouco 

importante 

3 
Indiferente 

4 
Importante 

5 
Muito 

importante 
Média Desvio 

padrão 

Aprendizagem    56% 44% 4.44 0.5 

Aumento da auto-estima  4% 8% 40% 48% 4.32 0.8 

Aumento da auto-confiança  8% 8% 44% 40% 4.16 0.9 

Conhecer pessoas 
diferentes 

 4% 8% 52% 36% 4.2 0.7 

Assumir uma nova 
responsabilidade 

 4% 8% 64% 24% 4.08 0.7 

Ocupar o tempo  45 8% 48% 40% 4.2 0.7 

(N=25) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
 

Se o domínio do conhecimento era importante no passado, actualmente 

representa uma importante fonte de poder na medida em que surge enquanto variável 

determinante para o desenvolvimento, face aos actuais desafios de competitividade. 

Este cenário impõe inúmeras exigências ao nível dos trabalhadores, nomeadamente ao 

nível das capacidades de interpretação/intervenção, de forma a potenciar a capacidade 

de adaptação, do trabalhador e das organizações, à mudança. 

O conceito de qualificação implica a análise das condições específicas que as 

determinam. Na realidade, no contexto actual, global, concorrencial e cada vez mais 

informacional, a necessidade de qualidade total é cada vez mais premente. Trata-se de 

uma realidade que implica uma concepção de qualificação cada vez mais abrangente. 

Aos empregadores, não interessa que o trabalhador detenha apenas o saber operativo. 

Actualmente, as exigências direccionam-se para outros domínios, que se situam para 

além da detenção de conhecimentos técnicos, associando-se sobretudo à 

adequabilidade e capacidades de mobilização desses saberes, bem com a uma 

determinada estrutura e volume de capital social e cultural. 

É no quadro das sociedades do conhecimento e de um novo paradigma 

tecnológico que se opera o alargamento do conceito de qualificação, tradicionalmente 

correlacionado com as habilitações formais e com a experiência profissional. O conceito 

é ampliado através de um outro: o de competências.  

A capacidade de mobilização individual da tríade saber (dimensão que abrange 

o saber teórico, saberes de contexto e saberes processuais), saber-fazer (dimensão 

instrumental, social e cognitiva, incluindo o saber formalizado, empírico, relacional e 
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cognitivo) e atitudes/qualidades, ou saber-ser (capacidades e características pessoais), 

transporta-nos para o domínio das competências. 

A relevância atribuída às competências destaca a importância cada vez maior do 

indivíduo, enquanto empresário de si, no novo mercado de trabalho. Ao passo que as 

qualificações dependiam tradicional e convencionalmente de negociações colectivas, 

correlacionando-se fortemente com habilitações formais e experiência profissional, o 

conceito de competências amplia o anterior, revestindo um cariz mais atomicista.  

A obsolescência do conceito de qualificação, face às mutações do mercado de 

trabalho, é visível na própria grelha oficial que define os níveis de qualificação (DL nº 

121/78 de 2/6). Esta prevê uma hierarquização pelos seguintes níveis: quadros 

superiores, quadros médios, chefias intermédias, trabalhadores altamente qualificados, 

trabalhadores semi-qualificados e trabalhadores não qualificados. Esta é não só uma 

visão estática, relativa a um determinado momento e a um determinado posto de 

trabalho, como ainda se revela desadequada face à realidade, num contexto em que 

carreira profissional surge, cada vez mais, como sinónimo de adaptabilidade 

profissional. Face a um cenário de imprevisibilidade e de incerteza, a “transição para a 

vida activa já não deve ser encarada como um acontecimento ocasional, que se esgota 

num acto único de escolha, mas sim um processo que se desenrola ao longo do ciclo 

de vida do indivíduo” (Gomes, 2003: 1). Será legítimo, relativamente a grupos para os 

quais a acumulação de desvantagens é sinónimo de precariedade, falar em 

«oportunidades de escolha»? 

Na análise do conceito de qualificação atendem-se a três dimensões: 

• qualificação do trabalhador, os conhecimentos decorrentes da sua 

formação escolar e experiência profissional; 

• qualificação do posto de trabalho, relativa às qualidades requeridas pelo 

posto de trabalho; 

• qualificação convencional, isto é, a classificação do trabalhador na 

grelha de categorias profissionais. 

Alguns autores consideram ainda uma quarta dimensão: 

• qualificação social, que Guilbot (1990), define como “todos os signos de 

socialização e de integração social... a aprendizagem de normas, de 

valores, de condutas, que tem a ver com a história pessoal (da qual a 

formação faz parte) e que são susceptíveis de diferenciar os indivíduos 

de uma mesma competência profissional”. 
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Trata-se, na realidade, da estrutura e volume de capital social e cultural de cada 

agente, traços objectivos que se traduzem em propriedades incorporadas (habitus), e 

em diferentes práticas sociais. 

Assumindo como critérios o nível de escolaridade e as exigências do emprego, 

constrói-se uma grelha classificatória que torna patente, antes de mais, um 

compromisso social entre governo, sindicatos e associações patronais, o que, de per si, 

cria inúmeros obstáculos a qualquer alteração, dado exigir, à partida, um novo 

consenso. Por outro lado, importa salientar o facto deste conceito estar correlacionado 

com processos avaliativos e classificatórios, segundo os quais as qualificações surgem 

enquanto fenómenos sociais. Socialmente produzida a hierarquia das qualificações 

surge como mecanismo de controlo social, fazendo corresponder a uma determinada 

competência técnica, consciencializada e interiorizada pelos agentes, uma determinada 

posição social e cultural, produzindo e reproduzindo, tendencialmente, as hierarquias e 

estratificações sociais. Ora, num cenário global, fortemente concorrencial e em 

constante mutação, no qual se enfraquece a condição salarial, a relevância atribuída às 

competências decorre de uma cada vez maior importância atribuída ao indivíduo. 

Centrando-se no indivíduo, o conceito tem total enquadramento no contexto da 

nova economia, na medida em que, não só enquadra as quatro aptidões básicas da 

mente simbólico-analista, enunciadas por Kovács (2002) – capacidade de abstracção, 

pensamento sistémico, experimentação e colaboração – como lhes associa alguns 

elementos essenciais: criatividade, iniciativa, responsabilidade, autonomia, capacidade 

de adaptação e flexibilidade. Estas capacidades surgem como essenciais no próprio 

discurso institucional da União Europeia: “a empregabilidade de uma pessoa e a sua 

capacidade de adaptação estão relacionadas com a sua capacidade de combinar e 

desenvolver estes diferentes tipos de conhecimento. Neste contexto, os indivíduos 

tornam-se os construtores das suas próprias capacidades e podem combinar o 

conhecimento adquirido através das instituições e percursos tradicionais, com aqueles 

que adquirem em virtude do seu esforço e investimento pessoais” (Comissão Europeia, 

1995: 14). A capacidade de proceder a estas combinações desloca-nos do conceito de 

qualificação para o de competências. 

As novas competências, assumindo uma dimensão reflexiva, superam as 

limitações das habilidades manuais e do trabalho mecanizado, das tarefas rotineiras, 

programadas e repetidas vezes sem fim. O distanciamento progressivo do conceito 

tradicional de qualificação corporiza uma profunda alteração da natureza do trabalho, 

que impõe uma nova “profissionalidade” assente em competências técnicas e 
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científicas (Silva, 2002). A mobilização e transferibilidade das competências encontram-

se associadas à crescente flexibilização da gestão dos recursos humanos, confluindo 

para a emergência, no seio do mercado de trabalho, de uma cultura de mobilidade e 

de adaptabilidade profissional. As escolhas profissionais surgem sobretudo como uma 

questão de investimento, fazendo emergir como questão central a identificação do 

núcleo duro de novas competências de que o indivíduo deve ser portador quando entra 

no mercado de trabalho. 

Assim, para além da tríade: saber, saber-fazer e saber-ser, emerge um novo 

domínio de competências – o saber-transformar-se. Aqui cabe um conjunto de saberes 

transversais, transferíveis para novos contextos e novas tarefas. São competências 

básicas, num contexto marcado pelo domínio do conhecimento e pela sua rápida 

erosão: “Comunicação (literacia); aplicação de números (literacia numérica); resolução 

de problemas; trabalho de colaboração com outras pessoas; aperfeiçoamento da 

aprendizagem e desempenho próprios; conhecimento das tecnologias de informação 

(literacia informática)” (Lindley, 2000:48). O carácter reflexivo que as caracteriza 

ultrapassa as limitações das habilidades manuais e do trabalho mecanizado. Neste 

contexto, os níveis de escolaridade mais elevados e os processos de aprendizagem ao 

longo da vida assumem especial relevância. Quanto mais elevadas forem as 

habilitações e quanto mais consistente e adequado for o perfil de competências 

individuais, menor será o impacto das variações conjunturais sobre os fluxos entre 

emprego e desemprego. 

Ao indivíduo é exigido um maior investimento no seu percurso escolar e 

formativo no sentido de maximizar as suas capacidades, de encontrar, manter e 

enriquecer a sua actividade profissional, aumentando simultaneamente o seu leque de 

oportunidades. Na sociedade do conhecimento, qualificações e empregabilidade jogam 

directamente a seu favor, potenciando-se mutuamente. 

Contudo, os investimentos nos processos de aprendizagem apenas se revelaram 

eficazes se acompanhados pela expansão do número de empregos qualificados. Ora, 

mais do que aumentar as qualificações daqueles que prestam serviços, importa 

aumentar a intensidade do conhecimento inerente ao serviço que é prestado. A 

existência de prestadores de serviços altamente qualificados tornar-se-á ineficaz face a 

um mercado de trabalho que não presta serviços altamente qualificados, na medida 

em que gera uma sobrequalificação da força de trabalho. 
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9. OS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM O MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Num cenário de constante mutação dos mercados, os requisitos impostos ao 

funcionamento do mercado de trabalho, especificamente no que respeita à 

necessidade de permanente adequação às mudanças técnico-organizativas e à 

promoção de perfis profissionais potenciadores de mobilidade, tornam ineficazes os 

tradicionais modelos de aprendizagem, impondo modelos que confiram maior primazia 

à aprendizagem ao longo da vida. Ao indivíduo é exigido que obtenha conhecimentos e 

competências necessárias ao desempenho do seu trabalho; que se actualize de forma 

adequada; que possua a informação necessária à execução das suas tarefas; que seja 

capaz de antecipar os problemas; que reaja com criatividade face às exigências de 

mudança; que tome a iniciativa face a oportunidades de desenvolvimento que possam 

beneficiar a organização. Simultaneamente, esbatem-se, nos domínios da educação- 

-formação, os tradicionais papéis do Estado, das instituições educativas e formativas, 

das organizações e dos indivíduos. O Estado perde a exclusividade no que concerne à 

educação-formação, as organizações são chamadas a desempenhar um papel mais 

activo e o indivíduo é cada vez mais responsabilizado pelo seu percurso. 

Partindo dos níveis de educação e da capacidade de incorporar conhecimento e 

informação, acedendo a níveis de educação superiores, Castells (2005) distingue, no 

mercado de trabalho informacional, o trabalhador auto-programável do trabalhador 

genérico. Aquele, ao contrário do outro, detém os meios de se reprogramar no quadro 

das competências necessárias face às competências impostas pelas constantes 

mutações do processo produtivo. 

Importa, antes de mais, questionar quais as oportunidades de que dispõem, na 

nova economia, aqueles que, integrando estruturas sociais que limitam as 

oportunidades individuais, vêem o tempo cristalizar as suas vulnerabilidades e 

handicaps, cuja persistência limita a sua capacidade competitiva e restringe, 

progressivamente, o seu olhar para o futuro. 

Numa sociedade cada vez mais cognitiva, educação e formação assumem-se 

como elementos axiais, atendendo à associação entre literacia formal e tecnológica, à 

necessidade individual de formação contínua, à necessidade das organizações se 

tornarem em si espaços qualificantes e promotores de aprendizagem, e à necessidade 

de a própria sociedade aprender a ser mais reflexiva. Neste âmbito, a reflexão deverá 

situar-se por um lado ao nível das práticas pedagógicas, e por outro ao nível da 
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subsistência de “acentuadas fragilidades estruturais que são impeditivas (...) de um 

mais amplo fortalecimento da qualidade da força de trabalho” (Gonçalves, 2000: 3). 

No quadro da UE, à excepção de Portugal, verifica-se uma tendência para a 

correspondência entre maior habilitação da força de trabalho e aumento da taxa de 

emprego (Comissão Europeia, 2002). Se por um lado é necessário fazer corresponder 

ao investimento em processos de aprendizagem, que têm por objectivo a elevação dos 

níveis de ensino/formação, uma expansão do número de empregos qualificados, por 

outro, importa fomentar a apropriação do saber científico produzido pelas empresas. 

Nas organizações baseadas no conhecimento, o capital humano encontra-se no 

centro do processo produtivo e assume valor estratégico, passando a representar, para 

a empresa, valor acrescentado, uma vez que determina a sua capacidade competitiva. 

Nas sociedades e na economia do conhecimento, os percursos educativos e formativos 

serão qualificantes na medida em que permitam a aquisição de conhecimentos gerais e 

o desenvolvimento de aptidões básicas (Kovács, 2002). 

Numa lógica de análise tributária do determinismo tecnológico, segundo o qual 

as novas tecnologias são percepcionadas como uma força actuante e autónoma 

(factores determinantes das relações sociais, económicas e políticas) emana a prática 

discursiva assente na primazia técnico-científica e na glorificação das competências. 

Este discurso oculta a subordinação do indivíduo e das suas necessidades às novas 

exigências organizacionais. O indivíduo surge enquanto sujeito que tem que se adaptar 

ao contexto e procurar na educação/formação os recursos adaptativos que aquele lhe 

exige. Educação e formação surgem como que dotados de potencial místico e 

solucionador das problemáticas inerentes à (re)inserção profissional. Quais as reais 

potencialidades daqueles sistemas como elementos mobilizadores, face à contínua e 

progressiva acumulação de desvantagens? 

Pese embora as céleres transformações tecnológicas, as alterações na estrutura 

ocupacional do mercado de trabalho, o aumento do número de profissionais em áreas 

chave para o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, o 

aumento do investimento público e privado em I&D, sejam realidades nas economias 

mais desenvolvidas e no espaço comunitário, elas não o são de forma homogénea ou 

omnipresente.  

A sociedade do conhecimento representa, no espaço comunitário, a base 

ideológica de um discurso que sustenta uma estratégia de convergência assente na 

conjugação das políticas económicas e das políticas sociais. Por outro lado, 

fundamenta um outro que, sustentado na lógica liberal e da globalização, visa não 
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tanto a promoção do bem-estar, mas a maximização do lucro, transferindo para a 

esfera do indivíduo a «responsabilidade» pela acumulação de desvantagens e 

handicaps. É uma prática discursiva que omite que a assumpção de modos de vida 

decorre do posicionamento de cada um numa estrutura que se (des)responsabiliza 

pela (não) criação de oportunidades. Esta é uma prática discursiva que se aproxima da 

visão liberal dos fenómenos da pobreza e exclusão. 

Face a estes processos de mudança, percepcionar o indivíduo enquanto sujeito 

activo, implica moldar as tecnologias às necessidades e objectivos, individuais e 

colectivos. Neste contexto, as qualificações e a promoção das competências, 

nomeadamente em contexto formativo, representariam uma oportunidade para a 

afirmação individual dos actores sociais, dinamizadores no processo de construção do 

futuro. 

O primado do desenvolvimento tecnológico e dos imperativos impostos aos 

sistemas de educação/formação ignora as suas ambiguidades intrínsecas, 

nomeadamente no que respeita aos seus impactos sociais. O emprego não segue uma 

tendência unívoca e linear. O trabalho fragmenta-se e o mercado de trabalho 

segmenta-se, pelo que a emergência de novas competências e as possibilidades de 

aprendizagem, decorrem fundamentalmente de práticas gestionárias assentes na 

valorização do capital humano. As estratégias de qualificação dependem não tanto de 

um indivíduo gestor de si, mas das estratégias de modernização seguidas pelas 

políticas nacionais e pelo tecido empresarial. A situação face ao trabalho, a estabilidade 

do emprego e o grau de formação exigido à partida, são factores que determinam as 

possibilidades de aprendizagem ao longo da vida. O trabalho altamente qualificado e o 

trabalho rotineiro e desqualificante, sendo realidades com geografias específicas, 

desencadeiam oportunidades desiguais no acesso à aprendizagem e ao emprego. Por 

outro lado, a emergência de estratégias de gestão diferenciadas de acordo com o grau 

de qualificação dos trabalhadores sustenta a emergência de novas estratificações de 

trabalhadores, cujo factor dinâmico reside nas próprias qualificações, reforçando mais 

as distinções e desigualdades já existentes. Terá deixado a educação/formação de ser 

um direito passando a ser um bem?  

Qual o lugar daqueles que, nesta “sociedade do conhecimento”, acumulam 

desvantagens que limitam e incapacitam a procura de novas estratégias? Será o da 

condição de inempregáveis? Mas será esta uma condição alguma vez reconhecida quer 

ao nível das políticas sociais, quer pelo discurso político institucional? Será esta uma 

condição legítima nas democracias modernas? 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS SOCIAIS: A INTERVENÇÃO FACE A NOVOS DESAFIOS 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A análise até agora desenvolvida relativamente ao mercado de trabalho, às 

questões associadas ao desemprego, ao papel das políticas de formação e à 

consolidação do discurso das competências, permitiu perceber não só o alargamento 

dos riscos sociais a todos os indivíduos e grupos, como também a particular fragilidade 

daqueles que acumulam vulnerabilidades face a um mercado segmentado e cada vez 

mais exigente. Importa neste capítulo reflectir sobre a emergência de uma nova 

geração de políticas sociais como resultado de novas exigências. Assim, será analisada 

a natureza de algumas políticas, com particular enfoque a medida RSI, bem como os 

procedimentos operativos da sua aplicação. Será ainda comentada a apropriação local 

das linhas estratégicas definidas, a nível nacional, para a condução da intervenção 

social. 

Face ao aumento do desemprego e à emergência e intensificação de 

problemáticas associadas à nova pobreza – desemprego de longa duração; 

enfraquecimento das estruturas familiares; fragilidade das tradicionais redes de 

solidariedade; não exclusividade da vulnerabilidade à exclusão por parte de 

determinadas categorias sociais; agravamento da pobreza, da exclusão e das 
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desigualdades – surgiram no contexto comunitário novas recomendações, no âmbito 

das políticas sociais. Estas pretendiam fazer face ao agravamento da crise económica e 

social, cujo marco mais saliente era a crise do trabalho-emprego característico da 

sociedade salarial (Castel, 2001). As transformações verificadas nas últimas décadas no 

mercado de trabalho, colocaram em causa a tradicional visão do trabalho enquanto 

emprego regulado, que congrega as dimensões da protecção e da segurança social, 

enquadrada pelo modelo social europeu e assegurada pelos Estados – providência. 

Os princípios fundadores da integração na Comunidade Europeia 

pressupunham, para além da convergência económica, a coesão social no espaço 

comunitário. Face ao acentuar das questões associadas à nova pobreza e ao carácter 

estrutural, dinâmico e multidimensional que passam a revestir os fenómenos da 

pobreza e da exclusão, surge, em 1992, uma Recomendação do Conselho Europeu no 

sentido da convergência de objectivos e políticas de protecção social. A transformação 

da realidade social ditou o surgimento posterior de diversas recomendações que 

reforçam a necessidade de fazer concorrer políticas económicas e políticas sociais, 

duas dimensões consideradas indispensáveis para a estabilidade e coesão social no 

espaço comunitário. São então definidos como objectivos centrais para as políticas 

sociais no espaço comunitário: a promoção do emprego; o incremento da cidadania e 

da participação; a valorização do indivíduo ao nível das medidas de combate à 

exclusão e a afirmação dos direitos sociais, garantidos pelo Estado-providência, 

sustentado pelo crescimento económico. 

 Em 1996 surge a recomendação da Comissão Europeia que aponta a 

necessidade de garantir, a todos os cidadãos, o direito a recursos mínimos que lhes 

permitam viver em condições dignas. Trata-se de assegurar um mínimo garantido que 

surge enquanto direito de cidadania. Ao dissociar o direito de um rendimento, do 

trabalho e do volume de contribuições para os sistemas de protecção social, “a 

institucionalização de um «mínimo garantido» corresponde a uma importante mutação 

das características da protecção social” (Rodrigues, 2006:153). 

Em 2000, com a Cimeira de Lisboa, reforçam-se as preocupações com a 

inclusão, sendo definidas metas estratégicas tendo em vista tornar a economia 

europeia a mais competitiva e dinâmica do mundo, garantindo, simultaneamente, o 

crescimento económico sustentável, a criação de mais emprego e a coesão social. 

Pretende-se construir uma Europa competitiva, fundada no conhecimento e na 

inclusão, na qual se fortalecem, mediante uma aposta na educação/formação, os 

mecanismos de integração. A educação-formação surge enquanto potenciador de 
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empregabilidade e o emprego-trabalho como vector mobilizador da inserção. As 

estratégias assentam em quatro pilares: empregabilidade, empreendedorismo, 

adaptabilidade e igualdade de oportunidades. 

Ainda em 2000, em Nice, definem-se os objectivos comuns da estratégia 

europeia para a inclusão social: 

- promoção da participação de todos no emprego e no acesso a recursos, 

direitos, bens e serviços; 

- prevenção dos riscos de exclusão; 

- implementação de estratégias de actuação direccionadas aos mais 

vulneráveis; 

- mobilização de todos os intervenientes. 

Estas orientações estratégicas são revistas em 2006, sendo definidos como 

objectivos em matéria de protecção e inclusão social: 

- promoção da coesão social e da igualdade de oportunidades, mediante 

sistemas de protecção social adequados, acessíveis e financeiramente 

viáveis e eficientes; 

- interacção com os objectivos de crescimento económico e criação de 

emprego definidos na Cimeira de Lisboa; 

- reforço da governação e a participação dos agentes relevantes na 

concepção, aplicação e acompanhamento das políticas. 

Em Portugal estas orientações e recomendações tiveram expressão na 

instituição, em 1996, do Rendimento Mínimo Garantido (pela Lei nº 19-A/96 de 29 de 

Junho), actualmente Rendimento Social de Inserção (provado pela Lei 13/2003, de 21 

de Maio). A medida criou “uma prestação de regime não contributivo da Segurança 

Social e um programa de inserção” (artº 1), com o objectivo de assegurar, a indivíduos 

e agregados familiares, recursos que viabilizem a satisfação das suas necessidades 

mínimas e que favoreçam a sua progressiva (re)inserção social. 

Em 2000, é criado o Programa Rede Social com o objectivo de reforçar os 

mecanismos e as parcerias locais de intervenção social; desenvolver o empowerment 

das entidades parceiras; implementar novas metodologias de intervenção que, 

ancoradas num diagnóstico e no funcionamento em rede, rentabilizem, pelas sinergias 

que geram, os recursos disponíveis, assegurando uma maior eficácia e eficiência na 

intervenção. 

As Metas de Lisboa, as recomendações do Conselho de Nice e as do Conselho 

da Primevera de 2006, tiveram como produto a criação e revisão, em 2003 e 2006, do 
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Plano Nacional para a Inclusão (PNAI). O PNAI assume como objectivo o combate de 

situações de pobreza e exclusão mediante a promoção da educação e da formação ao 

longo da vida. Estes são considerados elementos centrais face a uma economia 

centrada no conhecimento, no domínio das novas tecnologias e nas competências. Um 

dos objectivos definidos em 2006 é precisamente “garantir a inclusão social activa de 

todos, através da promoção da participação no mercado de trabalho e do combate à 

pobreza e exclusão das pessoas e dos grupos mais marginalizados” (PNAI, 2006: 7). 

São definidas como prioridades políticas as medidas que permitam combater a pobreza 

persistente, nomeadamente através do aumento dos níveis de qualificações, corrigindo 

assim as desvantagens nacionais em termos de educação/formação. A participação no 

mercado de trabalho é encarada enquanto mecanismo central para a inclusão, sendo a 

promoção da empregabilidade uma premissa fundamental às intervenções com 

enquadramento neste Plano. Ora, na medida em que pretendem promover a inclusão, 

as respostas formativas deverão promover não só a empregabilidade, como também a 

aprendizagem ao longo da vida. Esta é encarada como elemento protector face a 

situações de risco social, nomeadamente as que decorrem de situações de 

desemprego, como possível tradução futura em processos de desqualificação social. 

Processos que se transformam em estados de fragilidade, de assistência ou 

dependência dos serviços e medidas de protecção social. 

Um outro instrumento importante ao nível das políticas sociais é o Plano 

Nacional de Emprego (PNE). A revisão feita em 2005 destaca a forma como o contexto 

macroeconómico se reflecte no comportamento do mercado de trabalho nacional, com 

impacto em indicadores como a taxa de desemprego juvenil e o desemprego de 

activos com mais de 45 anos. Estes casos apresentam dificuldades acrescidas de 

reinserção profissional “dado aliarem simultaneamente dois fortes «handicaps» ao seu 

retorno ao mercado de trabalho: a idade e, em regra, as baixas qualificações” (PNE, 

2005: 5). O aumento global do desemprego, com especial incidência em segmentos da 

população activa com maiores dificuldades de reacesso ao mercado de trabalho, 

contribui, de forma significativa, para a evolução registada no desemprego de longa 

duração (DLD) que sofreu, nos últimos anos, um agravamento considerável. A 

segmentação do mercado de trabalho nacional, bem como a existência de um volume 

considerável de trabalho informal, são dois traços também evidenciados no PNE, onde 

se salienta o indicador da OCDE que apontava para que em 2005 cerca de 22% do PIB 

português resultasse da economia paralela. 
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A questão da segmentação do mercado de trabalho torna-se preocupante, quer 

pelo tipo de população que relega para os segmentos secundários do mercado de 

trabalho, quer pela sua tradução em desigualdades sociais. Surge deste modo como 

elemento potenciador da pobreza, não só dos que estão excluídos do mercado de 

trabalho, mas também de uma parcela daqueles que trabalham (trabalhadores 

pobres). “A persistência dessas situações, com incidência especial nas crianças e 

jovens, nos idosos e na população com baixos níveis de qualificação, está assim 

predominantemente associada a grupos com dificuldades mais intensas de inserção no 

mercado de trabalho (...). Neste quadro, a política de emprego assume um papel de 

charneira para promover a inclusão plena desses grupos na sociedade de forma 

devidamente articulada com as políticas económicas e de protecção social, para que 

seja garantida a devida coerência” (PNE, 2005: 10). Neste enquadramento, são, 

definidas linhas de intervenção que passam pelo incremento do emprego, pela 

formação inicial e ao longo da vida e pelo desenvolvimento de medidas que promovam 

um mercado de trabalho mais inclusivo. 

Contudo, persiste uma contradição: pesem embora as preocupações 

evidenciadas no domínio do emprego e a centralidade dada à empregabilidade 

enquanto factor de inclusão, quer ao nível das prioridades políticas, quer ao nível dos 

documentos institucionalmente produzidos, os representantes institucionais do 

emprego não têm assento obrigatório nas estruturas de funcionamento e 

acompanhamento das políticas e projectos de intervenção social, nomeadamente nos 

Núcleos Locais para a Inserção (NLI) criados no âmbito do RSI e nas Comissões Locais 

de Acção Social criadas no âmbito das Redes Sociais concelhias. Este é um dos 

grandes obstáculos à implementação e desenvolvimento de projectos locais na área do 

emprego, sobretudo se o Instituto de Emprego e Formação Profissional for considerado 

como o mediador privilegiado entre população desempregada e empresas e entre a 

concepção e planeamento de respostas formativas e mercado de trabalho. Pela sua 

proximidade ao tecido empresarial, pode avaliar as necessidades do mercado de 

trabalho em termos de qualificações e competências tendo em vista a concepção e 

desenvolvimento de medidas de formação e de promoção do emprego, que 

possibilitem o ajustamento entre oferta e procura de mão de obra, bem como, entre 

perfis de competências procurados e disponíveis. 

A tradução a nível micro das políticas sociais nacionais, cujas preocupações se 

consubstanciam na criação de medidas como o RSI, o programa Rede Social e suas 

estruturas funcionais, e na produção de documentos estratégicos como o PNAI e o 
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PNE, tem sido também possível graças à implementação e dinamização de projectos 

com enquadramento em programas nacionais e comunitários específicos (Progride, 

Equal, Escolhas). Contudo, importa questionar em que medida poderão ser atenuados 

problemas estruturais com respostas temporalmente limitadas à durabilidade dos 

financiamentos dos projectos? Sobretudo quando o que se pretende é uma actuação 

eficiente com impacto decisivo na erradicação da pobreza e da exclusão social (PNAI, 

2006). 

 

2. INTEGRAÇÃO OU INSERÇÃO: DOIS EIXOS POSSÍVEIS NA INTERVENÇÃO 

 

Antes de avançar para uma análise mais detalhada da medida RSI e para a 

análise da Loja de Emprego enquanto resposta micro a problemas locais de 

desemprego, considera-se importante reflectir um pouco sobre o que distingue as 

políticas de integração das políticas de inserção. Trata-se de uma distinção assente no 

âmbito de alcance das políticas e medidas implementadas. 

O desenvolvimento de políticas de integração pressupõe o desenvolvimento de 

estratégias de actuação macro, com intervenção nos eixos estruturais determinantes e 

condicionadores dos modos de vida e dos quadros gerais de funcionamento da 

economia, das relações sociais e formas de solidariedade, da educação, do emprego, 

da política e da cultura. 

As políticas de inserção actuam em espaços sociais e territoriais específicos. 

Atendem à expressão dos problemas a nível micro, adoptando fundamentalmente 

estratégias adaptativas ou correctivas. As características desta intervenção, sustentada 

sobretudo em projectos temporalmente limitados, inviabilizam projectos preventivos 

cujo alcance obriga a intervenções continuadas que permitam a produção de impacto a 

médio e longo prazo. Bernard Eme (citado por Moreira, 2000) salienta o carácter 

instrumentalista deste tipo de respostas por não revelarem capacidade na produção de 

efeitos de mudança. Da não produção de ruptura com os ciclos geradores, ou já 

instalados, de pobreza e precariedade, resultam efeitos meramente gestionários de 

modos de vida. Nestes, a densidade das relações e a possível integração em estruturas 

portadoras de sentido, definem diferentes posicionamentos dos indivíduos em zonas de 

integração, vulnerabilidade, assistência ou desafiliação (Castel, 2001). 

Castel chama igualmente a atenção para o actual paradoxo que subjaz à forte 

presença do Estado, enquanto agente regulador, no domínio do emprego, numa altura 

em que o liberalismo, o capital e a empresa se consolidam como elementos 
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estruturantes da contemporaneidade. O papel do Estado conhece uma mudança que 

“marca a passagem de políticas desenvolvidas em nome da integração para políticas 

conduzidas em nome da inserção” (Castel, 2001: 538). Enquanto que aquelas visam o 

equilíbrio e o pleno exercício da cidadania, estas definem os seus públicos numa lógica 

de discriminação positiva, daqueles que apresentam défices de integração, e 

desenvolvem estratégias específicas para esses grupos. Daqui resulta a crescente 

especialização de estruturas e técnicos que implementam políticas sociais em função 

de problemáticas específicas. Esta forma de intervenção não deixa de ser ambígua 

uma vez que, apesar das necessidades especiais e acrescidas de certos públicos, 

assiste-se não só à cristalização de algumas categorias de beneficiários cada vez mais 

numerosas, como também ao aumento dos estigmas e estereótipos associados a essas 

categorias. Ao mesmo tempo, aumentam os seus potenciais beneficiários, uma vez que 

os riscos da modernidade deixaram de ser exclusivo de certos grupos ou categorias, 

passando a ser transversais a toda a estrutura social. A consciência da 

heterogeneidade numa sociedade marcada pelo crescimento, pela globalização e pela 

celeridade das mudanças, marca “um recuo das políticas integradoras globais e 

multiplica os tratamentos especiais para as «populações com problemas»” (Castel, 

2001: 541). A descentralização na aplicação das medidas apresenta algumas 

vantagens que passam pela maior eficácia no combate da pobreza e exclusão. A 

proximidade decorrente da territorialização permite potenciar os resultados na medida 

em que há um maior conhecimento dos problemas e dos recursos locais, bem como 

uma maior proximidade física aos beneficiários da intervenção. Contudo, esta 

descentralização só produzirá efeitos a nível macro (nomeadamente em termos de 

maior coesão social) se acompanhada por medidas estruturais capazes de corrigir ou 

acertar disfuncionamentos das macro estruturas sociais. No caso em estudo, tem-se 

verificado que a proximidade mantida tanto com o público-alvo da intervenção, como 

com o tecido empresarial local, representam os pontos mais fortes do Projecto, uma 

vez que permitem a flexibilização das respostas. Contudo, o funcionamento e as 

actuais características do mercado de trabalho nacional são o principal obstáculo à 

intervenção, quer pelo número de empregos criados, quer pelas condições de trabalho 

oferecidas (sobretudo em termos de vencimento e horários), quer ainda pelo perfil de 

competências requerido (em termos de idade, escolaridade e experiência profissional).   

As últimas décadas do século XX e o início do século XXI marcaram a 

emergência e consolidação de novos grupos com perfis diferenciados dos anteriores. 

Não se trata de grupos de indivíduos que, pelas suas trajectórias, acumulam handicaps 
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e vulnerabilidades que os afastam do centro da estrutura social. Ao invés, são 

indivíduos com percursos integrados nos padrões “normais” mas que, pelas disfunções 

sobretudo do mercado de trabalho se encontram privados de um elemento essencial à 

sua plena integração, o emprego. Por outro lado, a precariedade do trabalho também 

implica o aparecimento de novas preocupações. Estes novos grupos colocam novos 

problemas às políticas sociais que não poderão restringir-se a uma lógica correctora ou 

assistencialista. São novos públicos, com novas exigências, que colocam mais um 

problema tanto às políticas sociais, como à intervenção: em que medida os critérios de 

intervenção poderão ser homogéneos face à progressiva heterogeneidade dos grupos, 

que apresentam carências, problemas e necessidades diferenciadas? Ora, a 

intervenção social precisa de ser repensada e reinventada à luz das novas 

necessidades. Impõem-se respostas diferenciadas, flexíveis e dadas à medida das 

necessidades dos públicos-alvo da intervenção. 

Não obstante estas novas preocupações, importa também clarificar os reais 

objectivos das políticas e estratégias de actuação delineadas. Mais uma vez a questão 

coloca-se em saber até que ponto alguns desses, velhos e novos problemas, terão de 

facto solução, face ao funcionamento das estruturas sociais modernas, face à 

metamorfose da questão social marcada pelo fim da relação salarial (Castel), face ao 

novo paradigma informacional (Castells), face à crescente segmentação do mercado de 

trabalho (Rodrigues), face à precariedade que caracteriza o mundo moderno 

(Bresson), face ao peso dos processos de desafiliação (Castel) e da desqualificação 

social (Paugan). As políticas de inserção surgem com objectivos meramente 

instrumentalistas e gestionários de modos de vida integrados e cristalizados pelo 

tempo, ou serão efectivos instrumentos de promoção da cidadania plena e activa, 

daqueles para quem o provisório e o mínimo foram interiorizados como formas de 

existência e às quais o tempo retirou o carácter de provisório? 

 

3. O RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO 

 

O rendimento mínimo garantido, enquanto política social, surge como resposta 

a um dos desafios impostos pela emergência de uma nova questão social e pela crise 

de coesão social que caracteriza o espaço comunitário. 

Em Portugal, a negligência com que foram tratadas as políticas de protecção 

social durante o período do Estado Novo foi de certa forma compensada pelo que 

Boaventura Sousa Santos (citado por Capucha, 2006) designou “sociedade- 
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-providência” que caracterizava as relações sociais, mantidas com base em laços 

familiares ou de vizinhança, assentes em sólidas redes de relacionamento, fundadas 

em princípios de solidariedade e inter ajuda. De facto, como refere Bourdieu, estas 

formas de sociedade legitimam, não raras vezes, a ausência de intervenção estatal no 

domínio da protecção social. 

A sociedade salarial permitiu, através da ampla participação social nos valores 

comuns e de um cenário de quase pleno emprego, a consolidação das sociedades 

democráticas. Potenciou, igualmente, a regulação dos conflitos sociais, a 

compatibilização das diferenças, o controlo e a redução dos riscos sociais e a 

representação de todos, nos órgãos de soberania. Não obstante, as transformações 

impostas pela modernidade e a emergência de uma sociedade de riscos, fizeram 

emergir novas vulnerabilidades que nos levam a questionar a nossa relação com os 

valores fundadores de sociedades, ditas igualitárias, fundadas e consolidadas em 

contextos de estabilidade. A questão torna-se um pouco mais preocupante quando 

verifica-se que, independentemente das mudanças e das transformações mais 

recentes, sobretudo ao nível do funcionamento da economia e do mercado de 

trabalho, o elo de ligação dos sujeitos à estrutura social se continua a basear no facto 

de o emprego-trabalho continuar a ser o principal fundamento da cidadania. O 

trabalho comporta duas dimensões essenciais à integração: a económica (associada à 

ideia do sujeito produtor de riqueza) e a social (relacional e estruturadora da 

identidade individual e social). 

O trabalho “representa a participação de cada um numa produção para a 

sociedade e, portanto, na produção da sociedade. É assim o ponto médio concreto 

sobre o qual se constroem direitos e deveres sociais, responsabilidades e 

reconhecimento, ao mesmo tempo que sujeições e coerções” (Castel, 2001: 581). Até 

que ponto as actuais condições permitem a manutenção destes mecanismos de 

construção de identidades e de definição de lugares na estrutura social? 

A crescente vulnerabilidade, consubstanciada no crescimento do desemprego e 

no aumento do peso do desemprego de longa duração, faz emergir um conjunto de 

situações híbridas que, constantemente, se situam entre o trabalho e o não trabalho e 

que se materializam nas novas modalidades de emprego, na selectividade e 

segmentação do mercado de trabalho, na fragilidade dos laços sociais e nas respostas 

dadas pela protecção social. 

A crescente individualização na esfera das relações sociais impõe novas 

exigências aos actores sociais em termos de construção, gestão, controlo e 
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responsabilidade face à sua trajectória. Esta individualização comporta efeitos 

particularmente severos para aqueles que, encontrando-se destituídos de recursos, 

acumulam handicaps que limitam o seu desempenho no e para o social. Ora, face à 

tendência para a consolidação de uma sociedade de indivíduos, é a própria coesão 

social que é questionada. Até que ponto permanece válida a premissa durkeimiana que 

postula que a sociedade é mais do que a soma das partes? 

Num tempo pautado pela precariedade, pela instabilidade e pelo aumento das 

desigualdades, o RMG/RSI surgiu como uma resposta política, no espaço comunitário, 

aos desafios colocados pelas mudanças recentes. Com enquadramento na nova 

geração de políticas socais, pressupõe uma intervenção sustentada na articulação 

institucional e na proximidade da intervenção, procurando o envolvimento dos agentes 

locais, com o intuito de potenciar sinergias, rentabilizar a intervenção e respeitar as 

especificidades locais. 

“Esta medida de política social não corresponde a uma remuneração pela 

existência dos sujeitos, mas pela existência de contingências negativas que fragilizam a 

existência dos mesmos; é portanto uma comparticipação que se alia a mecanismos 

paralelos de inserção social” (Rodrigues, 2006:182). Não é um recurso ao qual se 

acede porque e enquanto se existe, mas um apoio à existência que se confronta com 

contingências, socialmente produzidas, que representam obstáculos aos trajectos de 

vida individuais. 

O RMG/RSI é um programa social com duas componentes fundamentais, às 

quais correspondem os dois objectivos centrais da medida: 

- prestação pecuniária: com o objectivo de apoiar directamente o 

rendimento das famílias; 

- programa de inserção: com o objectivo de implementar medidas 

concretas que potenciem a integração dos beneficiários, no sentido da 

sua activação para a autonomização da medida (procurando impedir o 

surgimento de mecanismos de acomodação ou de habituação). 

Trata-se de uma prestação do regime não contributivo da segurança social, cujo 

valor se encontra indexado ao montante legalmente previsto para a Pensão Social. A 

prestação alia-se a um programa de inserção (PI), cujo objectivo é garantir recursos 

que contribuam para a satisfação das necessidades essenciais dos beneficiários e que 

favoreçam a sua progressiva inserção profissional e social. Procura-se deste modo 

estabelecer a ruptura com metodologias de intervenção meramente assistencialistas. 

São condições obrigatórias para atribuição da prestação: 
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 rendimentos inferiores ao valor da Pensão Social; 

 possuir residência legal em Portugal; 

 subscrição e cumprimento de um programa de inserção; 

 inscrição no Centro de Emprego (caso não se verifique incapacidade para 

o trabalho); 

 fornecer meios de prova que permitam a verificação da situação de 

carência económica; 

 ter idade igual ou superior a 18 anos, ou inferior se: tiver menores a 

cargo, for uma mulher grávida ou casal que esteja casado ou viva em 

união de facto, há mais de um ano. 

 

A instituição do RMG/RSI representou um salto de gigante ao nível das políticas 

de protecção social em Portugal, onde o Estado-providência surge tardiamente e num 

contexto de menor prosperidade económica. Enquanto que no resto da Europa já 

tinham sido criadas respostas estatais para os problemas sociais “em Portugal, o 

Estado apresentava uma fraqueza política e financeira que comprometeu todos os 

mecanismos de acção social” (Rodrigues, 2006: 166). A falta de uma cultura de 

intervenção, que orientasse a actuação sobre os problemas sociais, destituiu as 

medidas de protecção de uma linha orientadora capaz de lhe conferir continuidade e 

unidade. Esta ausência dificulta, por um lado, a ruptura com as lógicas de acção de 

orientação assistencialista, e limita, por outro, o alcance e a eficácia da própria 

intervenção face aos desafios colocados pelos novos problemas. 

O estabelecimento de um rendimento mínimo resulta precisamente da ineficácia 

das tradicionais formas de intervenção face à dimensão, extensão e prevalência de 

vulnerabilidades e handicaps que progressivamente enfraquecem e transformam os 

laços e as redes de sociabilidade. Castel destaca dois traços desta medida que a 

distinguem das anteriores políticas sociais: 

- trata-se da primeira medida de protecção que não assenta na distinção 

entre indivíduos aptos e não-aptos para o trabalho (pese embora a 

questão da inserção profissional seja, como será visto, fundamental ao 

nível da concepção dos planos de inserção); 

- por outro lado, a dimensão da inserção surge em paralelo com a questão 

da assistência (assegurada pelo rendimento disponibilizado aos 

beneficiários), pelo que se aposta numa nova filosofia de intervenção que 

potencie a ruptura com trajectórias marcadas pela precariedade 
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(financeira, relacional, educacional, profissional, habitacional, cultural, 

cívica ou de saúde). 

Importa ainda salientar a territorialização da medida, mediante a criação das 

Comissões Locais de Acompanhamento, posteriores NLI’ s, e o estabelecimento de 

parcerias com diferentes estruturas com intervenção nos diversos domínios da vida 

social. Este novo enquadramento traduz um apelo à responsabilização da sociedade 

civil na definição de respostas para problemas que são de todos. Surge, como destaca 

Isabel Guerra (1997), um novo modelo de gestão do social que passa pela gestão 

territorial das populações em risco e pelo envolvimento de toda a comunidade, modelo 

esse que viria a ser reforçado com o aparecimento das Redes Sociais. Contudo, como 

salienta a autora, em que medida esta nova forma de regulação social, pretendida com 

a responsabilização colectiva face aos fenómenos da pobreza e da exclusão, não 

resulta de uma incapacidade das estruturas institucionais lidarem com essa 

responsabilidade? Aqui reside o grande paradoxo da medida: procurar, 

territorialmente, respostas para problemas globais, de natureza estrutural. Também 

Castel chama a atenção para este facto: “a política social local voltada para os 

«excluídos» corre o risco de, assim, ser um jogo à margem que consiste em fazer, no 

local, o mínimo para evitar os disfuncionamentos demasiado visíveis” (Castel, 2001: 

548). 

Intervir sobre realidades e problemas de natureza estrutural implica algo mais 

do que uma politica de inserção, obriga à implementação de estratégias com 

capacidade de produção de mudança ao nível das estruturas. Apesar de os serviços 

locais terem um melhor e mais profundo conhecimento da expressão territorial dos 

problemas, a sua intervenção só terá capacidade de produção de impacte se for 

enquadrada por políticas nacionais de integração. Só assim será possível produzir 

resultados com impacte no desenvolvimento local e nacional, a médio e longo prazo. 

 

3.1. O PROGRAMA DE INSERÇÃO 

 

O PI surge como a contrapartida dos recursos atribuídos, obrigando o 

beneficiário ao cumprimento de um projecto (cujo objectivo final é a autonomização da 

medida). Por outro lado, impõe que a comunidade assegure as condições para a 

prossecução desse projecto. Actualmente, o PI é definido como um conjunto articulado 

e coerente de acções faseadas no tempo, sendo estabelecido de acordo com as 

características e condições do agregado familiar do beneficiário. O programa deve ser 
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assinado no prazo máximo de 60 dias após a atribuição da prestação, e tem como 

objectivo promover e criar as condições necessárias à autonomia da família, através do 

exercício de uma actividade profissional ou de outra forma de inserção. O acordo é 

estabelecido entre os NLI’s e os titulares da prestação. A sua assinatura pressupõe a 

discussão das acções contempladas e a sua negociação entre o técnico de 

acompanhamento e o beneficiário e respectivo agregado familiar. 

Deparamos aqui com o primeiro obstáculo imposto aos resultados. Até que 

ponto 60 dias são suficientes para: estabelecer uma relação de confiança com o/a(s) 

beneficiários/a(s), efectuar um diagnóstico das problemáticas de um agregado e 

negociar com este um plano que contrarie ou atenue a situação de dependência face à 

prestação? A estas dificuldades acresce o volume de processos em acompanhamento 

por técnico, bem como o pressuposto deste ser um processo negociado e participado 

pelos beneficiários que, não raras vezes, se encontram destituídos de hábitos de 

participação, envolvimento e de co-responsabilização. De salientar que a avaliação da 

execução dos PI’s será efectuada um ano após a assinatura do acordo, sendo 

esperadas, findo esse período, algumas mudanças. 

Por outro lado, importa saber como é percebido o PI, pelos beneficiários. Ao 

recorrer à medida, o indivíduo encontra-se numa situação de fragilidade e esse passo 

representa a assumpção da incapacidade de fazer face a uma situação de 

precariedade, da necessidade de pedir ajuda. O recurso aos serviços decorre 

maioritariamente da ausência ou da insuficiência de rendimentos do agregado. 

Confrontado com uma situação de desemprego, o indivíduo percorre diversas fases de 

um percurso que tem início com um sentimento de vergonha e, por vezes, de culpa, e 

que ao prolongar-se desencadeia uma aprendizagem de novos papéis (Paugan 2003), 

que progressivamente promovem a adaptação a um novo estatuto social. O prolongar 

do desemprego acentua sentimentos de desencorajamento e resignação que, pela 

deslocalização social que produzem, levam o indivíduo a recorrer aos serviços de 

protecção social. Esta é uma opção que só se coloca quando se instala um sentimento 

de incapacidade de reacesso ao mercado de trabalho, de incapacidade social. A 

fragilidade inicial que caracteriza o estatuto do desempregado gera um sentimento de 

inferioridade social ao qual corresponde a experiência de deslocalização social. Esta 

decorre da ruptura com as redes de sociabilidade sustentadas pelo exercício de uma 

actividade profissional. Da tomada de consciência do distanciamento que 

progressivamente o afasta do núcleo duro das relações socais, decorre a interiorização 

da desqualificação social. O sentimento de incapacidade de, por si só, ultrapassar a 
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situação, induz ao pedido de ajuda, “sempre descrito como uma experiência 

humilhante, que pode introduzir uma profunda mudança no itinerário moral de um 

indivíduo” (Paugan, 2003: 56). 

Nesta fase, as suas necessidades passam, prioritariamente, por colmatar a 

ausência ou insuficiência de rendimentos, ou seja, por assegurar de alguma forma a 

satisfação de necessidades básicas e de segurança. Retomando a proposta de Maslow, 

facilmente se constata que os objectivos dos planos de inserção nos remetem para os 

patamares superiores da pirâmide, nas quais as necessidades de aceitação, integração, 

estima e auto-realização passam a ser suficientemente motivadoras para mobilizar a 

acção. A este nível, somos confrontados com dois paradoxos: se por um lado a medida 

é encarada pelos beneficiários como fonte de rendimento, para os técnicos e no 

discurso político é a dimensão da inserção que é enfatizada. Por outro lado, a carga 

pejorativa socialmente atribuída à condição de beneficiário, de assistido, bloqueia a 

capacidade mobilizadora de necessidades de inserção social e profissional, gerando 

naqueles que beneficiam da medida um sentimento de que nunca terão a capacidade 

de responder às expectativas dos outros, nem de alcançar uma identidade visada para 

si e desejada pelo outros. 

Comecemos por analisar como é encarado o PI, pelos técnicos, no discurso 

político e pelos beneficiários da medida. Ao efectuar esta análise é necessário perceber 

também como se definem institucionalmente os beneficiários e como estes se definem 

a si. A medida RMG/RSI contempla, como já referido, duas dimensões, uma prestação 

(enquanto direito do beneficiários) e a inserção (que surge enquanto dever do 

beneficiário e dos restantes agentes com participação no projecto). O sucesso pleno da 

medida exigiria que todas as partes envolvidas tivessem a mesma percepção destas 

dimensões. O que acontece se os beneficiários desconhecem o que é o PI, elemento 

central na definição institucional desta medida de apoio social? Este desconhecimento 

colocaria em causa a filosofia subjacente à própria medida, ou seja, a da activação dos 

beneficiários, no sentido da sua autonomização face a um apoio concebido com 

carácter temporário, por forma a permitir o reestabelecimento da vida social do usuário 

da medida. 

Num estudo desenvolvido relativamente ao RMG/RSI, Diogo (2000) salienta a 

percepção da medida pelos beneficiários enquanto uma resposta às suas 

“necessidades”. Estas relacionam-se, em primeira instância, com a insuficiência de 

rendimentos, com a obtenção de um apoio à sobrevivência quotidiana e às despesas 

que ela comporta. A negligência relativa ao PI passa mesmo pelo desconhecimento 
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desta dimensão da medida, que é encarada apenas como uma “ajuda”, como um 

“direito” que está garantido (ignorando-se o seu carácter temporário) e que permite 

reduzir a tensão da gestão do dia-a-dia. O verdadeiro reconhecimento da medida 

enquanto direito, permitiria percepcioná-la enquanto efectivo exercício de cidadania, 

na medida em que seriam reconhecidos os deveres que lhe estão subjacentes e que 

permitiriam o reconhecimento da importância da dimensão da inserção. Pese embora o 

praticamente total desconhecimento do teor e dos objectivos do PI, tal não representa 

um impedimento à sua assinatura. Nem o baixo valor da prestação tem a capacidade 

de mobilização para o investimento num projecto que tem por objectivo final a 

promoção da inserção. 

O PI esbarra com os dois maiores obstáculos à mobilização e autonomização, 

impostos por modos de vida marcados pela pobreza e exclusão: a incapacidade e a 

demissão (enquanto desresponsabilização) de pensar no futuro. “Os beneficiários dão 

desta medida de combate à pobreza um sentido distinto do que é enunciado na 

legislação, mas directamente derivado da sua experiência de vida. Os limites de 

percepção do que é a medida parecem-nos ser, em grande parte, os limites impostos 

pelas vivências quotidianas, marcadas pela escassez de recursos monetários e pelas 

privações que dela derivam” (Diogo, 2000: 24). 

Não se trata de uma visão errada da medida por parte dos beneficiários. Será 

que alguma vez lhes foi devidamente explicado o que é um PI? Trata-se antes de uma 

visão parcelar do potencial da política, reforçada pela transferência da responsabilidade 

de traçar um projecto de vida para os técnicos. A quem cabe a função de alargar os 

horizontes perceptivos do que pode vir a ser a condição de beneficiário? Aos 

beneficiários, a quem as condições de vida impuseram percursos pautados pela 

precariedade, que sempre limitou os seus projectos? Ou aos técnicos que terão uma 

maior capacidade reflexiva e flexibilidade discursiva, no sentido de demonstrar a 

importância da correcta definição de um projecto de inserção para o individuo e/ou 

agregado? Dificilmente se mobilizam de per si investimentos em áreas da vida que 

nunca foram valorizadas (como por exemplo a educação/formação) ou nas quais nunca 

nos sentimos nem valorizados, nem reconhecidos (como por exemplo o trabalho). 

Trata-se de um percurso que pelos resultados que pretende, não se compadece com 

intervenções breves, nem resultados imediatistas. 

A contratualização da inserção coloca alguns problemas: uns relativos à 

autonomia do beneficiário na construção de um projecto de vida, que é o seu, e cuja 

obrigatoriedade surge quase que de forma compulsiva; outros relacionados com a 
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capacidade dos beneficiários definirem e defenderem os seus interesses, na 

negociação do seu PI. Aqui deve atender-se ao perfil dos beneficiários e às suas 

dificuldades na identificação de potencialidades, na definição de objectivos e na 

avaliação de alternativas, processos que os obrigam a pensar no futuro. Por outro 

lado, a obrigatoriedade da assinatura do PI num prazo que por si só limita o tempo 

para a sua efectiva negociação, poderá dar origem a um receio de perda da prestação, 

levando os beneficiários à assinatura do seu PI sem um efectivo conhecimento do teor 

do programa. Este desconhecimento poderá ser originado ou pelo medo, ou pela 

descoincidência de linguagens (na relação técnico/beneficiário), ou ainda pela 

descoincidência entre objectivos relativamente à medida (“ajuda” para quem beneficia, 

instrumento de inserção para quem acompanha). 

O PI surge, como referido, como um conjunto de acções que potenciam a 

inserção tendo em vista a autonomização dos beneficiários relativamente à medida, 

podendo abranger: a inserção profissional, o aumento das qualificações escolares, o 

desenvolvimento de acções de formação profissional, a participação em actividades 

temporárias que facilitem a inserção no mercado de trabalho ou respondam a 

necessidades sociais, acções no âmbito da saúde, da melhoria das condições de 

habitabilidade, ou actividades que beneficiem a autonomia dos beneficiários. A 

definição de inserção oscila fundamentalmente entre duas dimensões: a inserção 

profissional, que surge enquanto contrapartida ao apoio dado; e a construção de um 

projecto de cidadania activa (inserção social). Porém, facilmente se constata a 

valorização da primeira dimensão enquanto mecanismo de autonomização pelo 

rendimento do trabalho. Aliás, é esta dimensão da inserção, e não outra (salvo as 

questões relacionadas com irregularidades e incumprimentos), que legitima a cessação 

da prestação. O alargamento da inserção à sua dimensão social surge pelo 

reconhecimento da existência de beneficiários que, pela acumulação de handicaps ou 

pela ausência de certas competências, evidenciam défices de empregabilidade, que 

passam por questões relacionadas com: abandono escolar, entrada precoce no 

mercado de trabalho, situações de alcoolismo e toxicodependência, violência familiar, 

negligência de menores, fracas condições de habitabilidade, entre outras. 

Até que ponto não se corre aqui o risco de cair numa segmentação interna dos 

beneficiários com base na distinção entre aqueles que reúnem e aqueles que não 

reúnem condições para trabalhar? Seria demasiado estigmatizante reconhecer que há, 

de facto, uma parcela de beneficiários que pelo seu percurso e pelas suas 

características permanecerão inempregáveis? Face às actuais características do 
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mercado de trabalho e à transformação do próprio conceito de trabalho, enquanto 

emprego, considera-se que não. Tal exigiria, contudo, que para estes se definissem 

respostas que garantissem a sua efectiva inserção social, não sendo, neste casos, o 

emprego uma prioridade (contrariando o princípio da centralidade do trabalho 

enquanto elemento estruturante da identidade). Nestes casos, a prioridade seria dada 

a respostas diferenciadas centradas fundamentalmente nas gerações descendentes. O 

investimento centrar-se-ia em estratégias de educação parental, de desenvolvimento 

de competências pessoais e sociais, de promoção de práticas de cidadania activa, de 

gestão doméstica. Paralelamente implementar-se-iam curricula alternativos e percursos 

educativos/formativos qualificantes, social e profissionalmente, ajustados ao perfil 

vocacional destas crianças e jovens. Tal exigiria uma transformação profunda dos 

sistemas e da cultura educativa e a desmistificação das respostas formativas 

percepcionadas como respostas para os menos capazes. O desenvolvimento de 

competências ajustadas às exigências de uma sociedade de informação e 

conhecimento e a assumpção das responsabilidades para com a descendência 

contribuiriam para garantir melhor qualidade de vida dos descendentes. 

As medidas com enquadramento na política Novas Oportunidades, desenhadas 

em consonância com o primado do trabalho, enquanto valor fundamental nas 

sociedades modernas, levam novamente a reflectir sobre o potencial choque entre as 

expectativas criadas em termos de empregabilidade, naqueles que se envolvem e 

usufruem da medida, e as actuais exigências, características e modo de funcionamento 

do mercado de trabalho. Face a crescente competitividade e selectividade do mercado 

de trabalho, até que ponto são legítimas as expectativas criadas? Tal como refere 

Castels (2005) ao analisar a metamorfose da questão social e a crise da relação 

salarial, quando se pensa em termos de qualificações haverá sempre alguém à frente.  

Por outro lado, impunha-se uma intervenção ao nível de diversas dimensões 

sociais, no sentido de reduzir as tensões e as dinâmicas geradoras da exclusão. A 

exclusão não é um estado. O cerne das questões relativas a esta problemática não 

está onde estão os excluídos, mas antes nas dinâmicas das diversas estruturas sociais 

que impulsionam a emergência e consolidação da própria exclusão. Tais medidas 

escapam contudo à lógica liberal e ao funcionamento capitalista dos mercados. Mas 

não compensarão os “lucros” proporcionados pela inserção social e pela coesão social 

os “custos” de dinamização de medidas meramente gestionárias? 

Não obstante a crise da relação salarial, verifica-se a prevalência de um modelo 

normativo assente sobre o valor trabalho “a introdução de medidas de inserção 
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profissional e a importância do requisito de disponibilidade para o trabalho no RMG, 

parece recuperar a centralidade do trabalho como factor de integração social” 

(Moreira, 2000: 11). É precisamente aqui que assentam os critérios de avaliação do 

sucesso da medida. É na autonomização dos indivíduos pelo emprego (enquanto 

relação laboral fundada num contrato sem termo, desenvolvido a tempo inteiro) que se 

afere o êxito do trabalho desenvolvido em termos de inserção, sendo possível cessar a 

prestação, uma vez que a situação de carência que a gerou, foi sanada. Qual a 

adequabilidade deste critério, face às transformações do mercado de trabalho, à sua 

crescente segmentação e à emergência de novas modalidades de emprego? Até que 

ponto o tradicional trabalho-emprego pode continuar a ser encarado enquanto o motor 

de arranque da inserção? Aqui reside mais um paradoxo decorrente da aplicação da 

medida e que resulta do estabelecimento de um “círculo vicioso no qual os 

beneficiários, que anteriormente ocupavam postos no mercado secundário de emprego 

– marcado pela precariedade e pela vulnerabilidade – são de novo relançados para 

esse mesmo mercado secundário, que se assume para estes indivíduos não como um 

espaço de transição para o mercado de emprego primário, mas como um espaço de 

estabilização num estatuto social e profissional em que a inserção/assistência e 

autonomia /dependência se cruzam” (Moreira, 2000: 12). Tal acontece na medida em 

que o mercado de trabalho é cada vez mais exigente no que respeita ao perfil dos 

trabalhadores, e o perfil que ele impõe não é compatível com o perfil dos beneficiários 

marcados por percursos profissionais desqualificados, instáveis e precários. Estes perfis 

são ainda caracterizados por traços como falta de iniciativa, instabilidade emocional, 

baixos níveis de capital social, educacional e simbólico; ausência de redes de 

retaguarda familiar ou institucional; percursos e modos de vida profundamente 

marcados por carências diversas. Uma mudança com efectivo alcance imporia uma 

intervenção ao nível da regulação do mercado de trabalho. Volta-se aqui à questão: 

inserção ou integração? 

Ora, mais do que suprir carências, os PI’s e a implementação das políticas de 

protecção social têm que se concentrar no desenvolvimento das potencialidades dos 

seus beneficiários, numa lógica adaptativa. Ao investir no desenvolvimento de 

potencialidades, investe-se nos indivíduos, no desenvolvimento de competências que 

potenciam a sua empregabilidade face às actuais exigências dos mercados. Importa, 

no entanto, considerar que haverá sempre uma franja de beneficiários que nunca 

atingirão o patamar da empregabilidade uma vez que haverá sempre quem já esteja 

um passo à frente. 



 141

A questão da empregabilidade é em si uma questão paradoxal e perversa. As 

mudanças verificadas no mercado de trabalho impõem novas e maiores exigências aos 

trabalhadores, exigindo um perfil de competências suficientemente flexível, que se 

ajuste e adapte continuamente às mudanças impostas pelo sistema económico e pelas 

inovações tecnológicas. Simultaneamente, o emprego continua a ser assumido como 

fonte de inserção, mesmo para aqueles que se encontram destituídos dos recursos e 

capitais que o mercado exige e, enquanto tal, permanecem inempregáveis – primeiro 

paradoxo. Por outro lado, ao definir como meta para os beneficiários da medida de 

protecção social RMG/RSI a sua autonomização via inserção profissional e consequente 

aproximação aos padrões de vida dominantes, criam-se expectativas dificilmente 

concretizáveis. Como referido, o perfil dos beneficiários dificilmente lhes permitirá uma 

inserção profissional regulada à luz da concepção de emprego estável e para toda a 

vida – primeira perversidade. Ao definir este tipo de metas para os beneficiários e para 

a sociedade em geral (que assegura, pelas suas contribuições, o pagamento das 

prestações), não se estarão a criar expectativas que, ao serem defraudadas, 

contribuirão para aumentar um sentimento de mal-estar geral relativamente aos 

beneficiários, prejudicando, simultaneamente, a sua identidade individual e social? – 

segunda perversidade. 

Por outro lado, a debilidade dos mecanismos de inserção profissional utilizados 

no âmbito dos PI’s remete-nos para o segundo paradoxo, relativamente ao qual Castel 

(2001) recupera o Mito de Sísifo. Mediante esta analogia, compara as sucessivas 

tentativas de Sísifo para transportar até ao cimo da montanha pedras que, no final do 

percurso, rolam encosta abaixo. Se pensarmos no baixo número de empregos criados 

compatíveis com os perfis desta população, na precariedade que os caracteriza, na 

ilusória estabilidade de uma inserção que, embora real, não deixa de ser frágil e 

transitória e que mais não faz do que assegurar o funcionamento das zonas marginais 

e mais precárias do mercado de trabalho, encontram-se aqui os Sísifos que beneficiam 

da prestação. Estes percorrem as etapas, supostamente necessárias para a sua 

inserção, mas nunca conseguem atingir o seu objectivo. A acumulação de fracassos, 

mais do que gerar sucessivas frustrações, gera uma acomodação face à assistência – 

segundo paradoxo. Mais do que uma aposta na transformação e na efectiva mudança, 

estamos perante uma tentativa de limpar a má imagem, profundamente estigmatizada, 

do pobre “que vive como parasita quando deveria trabalhar” e do assistido 

“beneficiário passivo de um socorro que é a contrapartida a da sua impotência para se 

assumir a si próprio” (Castel, 2001: 553). 
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Importa transformar esta realidade em mais do que um “acompanhamento” por 

parte dos serviços de acção social, fazendo da inserção mais do que uma mera 

sucessão de projectos e actividades, naquilo a que Castel chama “efervescência 

ocupacional”. Se para uns a resposta não poderá ser muito mais do que isso, cumpre 

assegurar a não reprodução destes modos de vida nas gerações descendentes. A este 

nível importa encontrar estruturas socializantes significativas que desempenhem a 

função de romper com modelos e ciclos de pobreza e exclusão. Tal passa, por 

exemplo, pelo reforço do papel da escola, pelo alargamento dos seus domínios de 

intervenção à prevenção de comportamentos de risco, pelo alargamento da rede de 

ensino pré-escolar, pela criação de espaços lúdicos, recreativos e desportivos onde se 

aprenda brincando e onde a comunidade possa assumir a sua responsabilidade 

relativamente a estes processos. Por outro lado, é necessário repensar o papel do 

emprego-trabalho enquanto valor central nas estruturas sociais modernas. A revisão do 

papel que desempenha na estruturação do quotidiano e das identidades poderá exigir 

mudanças nos padrões de vida que se assumem como «normais». A manutenção da 

sua centralidade impõe, face à crescente individualização do social, que se encontre 

lugar para os que não têm lugar por não serem empregáveis. Poderão também ser 

revistas as formas de regulação do mercado de trabalho e, numa mudança profunda, o 

Estado regulador ressurgirá, sobrepondo-se à Empresa. Poderemos também limitarmo-

nos a assumir que a inserção deixará de ser uma etapa em direcção à efectiva 

integração, passando a ser um estado, apesar de esta ser uma realidade difícil de 

reconhecer, uma vez que representaria a assumpção do fracasso das democracias 

modernas. Contudo, vemos hoje aumentar o número de beneficiários estruturais, 

alguns deles com enquadramento na medida desde o arranque dos projectos-piloto. 

Pese embora a importância do RMG/RSI enquanto marco no combate à pobreza 

e à exclusão social, a medida não tem ainda a capacidade de poder enquadrar as 

políticas públicas geradoras de mudança nas lógicas sociais de produção da exclusão, 

presentes nos diversos domínios da vida social. Por esse motivo enquadra-se numa 

lógica essencialmente reparadora (Moreira, 2000). Por outro lado, e relativamente à 

capacidade de funcionar como mecanismo de melhoria das condições económicas de 

vida, “o R.M.G. parece comportar um potencial de estigmatização dos beneficiários” 

(Rodrigues, 2006: 183) que eles próprios interiorizam. 

 

“- Ainda não tou conformada, não é? Em ter de receber… (Pausa) o 

rendimento mínimo, hemmm, faz-me obsessão, não é?! Não é porque não 
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quero trabalhar, não é porque… quero estar em casa a dormir! É mesmo 

porque não posso trabalhar! Isto é claro que afecta psicologicamente. A 

nível pessoal afecta muito!” (Catarina) 

  

O peso da medida sobre a identidade social (identidade para os outros) dos 

beneficiários pode ser analisado mediante o conceito de beneficiário ideal proposto por 

Paugan (2003). Este conceito impõe-lhes um princípio identitário, que serve de 

referência aos outros, que a ele recorrem para classificarem quem beneficia da 

medida. Subjacentes ao enquadramento legal da medida estão algumas características 

do beneficiário ideal. “Trata-se de alguém que não é autónomo (no sentido em que 

tem que depender de terceiros) do ponto de vista económico (...) mas também do 

ponto de vista social” (Diogo, 127: 2007). A esta noção de dependência subjaz a ideia 

da falta de autonomia, que o programa de inserção pretende suprir. Assim, o 

beneficiário, face à insuficiência de rendimentos, recorre à medida e, 

consequentemente, compromete-se ao cumprimento de um programa que se define 

porque a situação (de dependência) em que se encontra não lhe permite ter 

autonomia suficiente para traçar uma estratégia de autonomização face à prestação. 

O beneficiário assume um estatuto, que resulta desta forma de encarar a 

inserção, e que comporta um “duplo efeito – por um lado, a criação da designação que 

condiciona a forma como os outros vêem os indivíduos assim considerados e a forma 

como estes se vêem a si próprios (dimensão identitária)” (Diogo, 2007: 129). 

 

“- Como se sente enquanto beneficiária da prestação? 

“- Muito mal… (Pausa) Sinto-me… (suspiro) Como é que hei-de 

explicar?... Inútil… (Pausa) Sinto-me inútil, quase que incapacitada. Ponho-

me a pensar… (Pausa) Eu não sou nenhuma drogada, não sou malandra, 

para estar a receber uma coisa que se calhar até faz falta a pessoas que, 

ehhh… Prontos… refiro-me a instituições, a pessoas idosas bastante 

carenciadas, acho que é para essas pessoas. É claro que a mim… (pausa) 

faz-me muita falta… Se me tirassem o rendimento mínimo eu tinha que 

viver na rua, eu e os meus filhos e não tinha que comer, não é?! Mas sinto-

me muito mal a receber isso, mesmo… (Pausa)” (Catarina) 

 

Face à mesma questão a Rosa refere: 
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“- É assim: por um lado é confortável porque tenho aquele, aquela 

ajuda, num é? Mas por o outro, a gente chega ao ponto de estar em casa 

sem fazer nada! (Pausa)” (Rosa). 

 

A este nível relembra-se a distância e a descoincidência entre a visão 

institucional e individual do PI e, por conseguinte, da própria medida. A percepção da 

medida por parte dos beneficiários passa pela noção de “necessidade” e de ajuda para 

a sobrevivência quotidiana, que eles próprios gerem de acordo com os seus padrões, e 

não pelas noções de dependência e de incapacidade (decorrente da falta de 

autonomia) para gerir o seu presente e o seu futuro. Ao longo das entrevistas as 

referências à prestação vão sendo, sucessivamente feitas como “aquela ajuda”, “uma 

ajuda”, “um suporte”. É, precisamente, a insuficiência ou a ausência de rendimentos 

que motiva o requerimento da prestação. 

 

Gráfico 24 
Motivos que originaram o requerimento da prestação de RSI 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de 
Emprego de Matosinhos 

 

Uma divergência em termos de percepção, de linguagem e da sua utilização na 

classificação dos indivíduos, faz da inserção, enquanto processo institucionalizado (e 

não relacional ou social) e enquanto resposta a problemas de pobreza e exclusão, um 

ritual estranho aos beneficiários, pese embora sejam eles o alvo do processo de 
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intervenção. A noção de beneficiário, das suas necessidades e dos seus problemas, é 

distinta entre o beneficiário ideal (institucionalmente concebido e elemento 

estruturador da identidade para os outros) e as definições que os indivíduos dão de si 

próprios (identidade para si). “A categoria oficial que a condição de beneficiário de 

RMG verte sobre os indivíduos é, desta forma, estranha à forma como os indivíduos se 

definem” (Diogo, 2000: 25). A definição do beneficiário pelos outros, como sendo 

alguém que necessita de intervenção, é-lhes completamente estranha, uma vez que 

para si, eles apenas precisam de uma ajuda. Assumir-se como alguém que precisa da 

intervenção, institucionalmente orientada, para a inserção, seria assumir o estatuto de 

pobre, excluído e dependente, ao qual corresponde uma imagem social negativa. 

"Fazê-lo, implicaria a admissão da incapacidade de gestão da sua própria vida e a 

menorização de si face aos outros” (Diogo, 2000:26). Assim, a medida, a prestação e o 

PI, não serão percebidos, pelos beneficiários, enquanto instrumento de combate à 

exclusão mas como um apoio monetário para a gestão do quotidiano. Para os outros, a 

medida e o PI continuam a ser instrumentos de combate à pobreza e à exclusão, na 

sua multidimensionalidade. 

A vergonha marca o momento do pedido de ajuda que é classificado pela 

maioria dos inquiridos como um momento difícil, tendo sido para 27.8% um momento 

muito difícil. 

 

Gráfico 25 
Grau de facilidade/dificuldade sentido no momento do requerimento da prestação de RSI 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

A vergonha não só adia o pedido para o momento em que forem esgotadas 

todas as possibilidades, como torna o momento particularmente difícil. 

 



 146

Gráfico 26 
Caracterização do momento do pedido de ajuda (%) 
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(N=54) 

Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 
Matosinhos 
 

Diogo (2000) e Rodrigues (2006) salientam a paradoxalidade da medida que, ao 

pretender reduzir ou atenuar os factores de “desinserção”, discriminando 

positivamente alguns indivíduos, contribui para a sua estigmatização. Neste processo, 

os beneficiários, que surgem na sua relação com os diversos serviços como o elo mais 

fraco, demonstram a sua capacidade de resistência face a imposições identitárias, 

gerindo-as. Talvez este seja mais um factor que contribui para a persistência de 

beneficiários estruturais. 

Apesar de a maioria dos inquiridos não gostar de ser beneficiário da medida RSI 

(75.9%), o facto é que em média beneficiam da prestação há 4 anos. 

 
Gráfico 27 

Há quanto tempo beneficia da prestação RSI? 
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(N=54) 
Nota: Dentro da categoria «Há 7 ou mais anos», surgem pessoas que beneficiam da 
prestação há 10, 11 e 12 anos. Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, 
acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
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Apesar de o período definido para a contratualização do PI e da necessidade de 

avaliar a sua concretização após um ano da sua assinatura, o efeito desejado ao nível 

da autonomização não se verifica. Pelo contrário, aumenta o peso dos que se vão 

acomodando à medida, à “ajuda”, que apesar de desconfortável, é certa, ao contrário 

das últimas inserções profissionais. Pese embora o reconhecimento do trabalho 

enquanto valor central, quer na definição da nossa identidade, quer na estruturação do 

nosso quotidiano, a maioria dos inquiridos (79.6%) não aceitaria deixar de receber a 

prestação perante uma proposta de trabalho, com contrato sem termo, se o 

vencimento fosse inferior. Há mesmo quem seja abrangido pela medida desde o 

arranque do projecto-piloto no Concelho em 1996. 

 

Relativamente à prestação, que recebe há dois anos, diz Rosa: 

“- Ajuda (pausa) porque tenho aquela, hemmm… mensalidade 

certa, num é? Hemmm… enquanto que quando trabalhaba nas promoções 

andaba sempre a pensar se ia ter dinheiro que chegasse para as despesas 

ao fim do mês ou se não ia.” 

 

Face à persistência das desigualdades, à tensão identitária decorrente do peso 

que assume a designação institucional da categoria de “beneficiário” e à 

descoincidência entre esta e a imagem de si, as estratégias identitárias assumidas 

pelos usuários da medida poderão ter origem num de dois posicionamentos: a 

vitimização ou a afirmação da cidadania (Fernandes, 2000). A vitimização resulta da 

responsabilização de terceiros pela situação e pelas condições de vida dos beneficiários 

– é-se vítima de alguma coisa que é imputada a outros. É uma opção que amortece a 

proactividade e o dinamismo, necessários à sua superação. “A vitimização mantém os 

estados de passividade, criando, em alguns meios sociais, um sentimento vivo de auto-

exclusão” (Fernandes, 2000: 209). Ora, se as medidas de protecção social não 

contrariam esta passividade, envolvendo efectivamente os beneficiários na definição 

das respostas, contribuem para que estes não só se habituem à desqualificação social, 

como também aprendam a viver nela, um dia de cada vez.  

Esta acomodação é visível no discurso da Rosa. Embora não esteja satisfeita 

com a sua vida actual que considera “muito monótona…” (Rosa) não tem um projecto: 

 

“- E o que é que acha que podia fazer para a tornar menos 

monótona? 
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“- (Pausa) Sei lá! Era a questão do emprego… ou fazer mais 

formação… talbez pra melhorar!” (Rosa) 

 

Apesar de valorizar o trabalho como agente de mudança, Rosa não tem uma 

postura activa face à procura. A interiorização das dificuldades sentidas neste processo 

bloqueia a sua capacidade de iniciativa e reforça a interiorização de um novo estatuto: 

 

“- É assim… bou perguntando, num é? Mas a olhar à idade já dizem: 

ahh! E depois perguntam a escolaridade… e de vez em quando perguntam 

se tem carta de condução” (Rosa) 

 

Esta acaba por ser, muitas vezes, a opção mais fácil, na medida em que 

comporta um menor número de frustrações. 59,3% dos inquiridos afirmam viver um 

dia de cada vez. A insatisfação face às actuais condições de vida, que não são as que 

desejavam; a exteriorização de sentimentos de infelicidade e de fracasso, são factores 

que inibem as expectativas e a construção de representações positivas relativamente 

ao futuro, particularmente reforçados pelo não exercício de uma actividade 

profissional, na medida em que a maioria não só se sentia mais realizada quando 

trabalha, com reconhece o trabalho como uma dimensão importante da sua vida. 

 
Quadro 13 

Avaliação de dimensões pessoais, relacionais e sociais (%) 

 

1 
Concordo 
totalmente

2 
Concordo 

3 
Não 

concordo, 
nem 

discordo 

4 
Discordo

5 
Discordo 

totalmente Média 

Desvi
o 

padrã
o 

Sou sempre optimista 
relativamente ao meu futuro. 

20.4 37 7.4 35.2  2.57 1.1 

Regra geral sinto-me bem 
comigo mesmo/a. 

18.5 38.9 11.1 31.5  2.56 1.1 

Por vezes sinto-me 
fracassado/a. 

63 11.1 18.5 7.4  2.70 1 

Só trabalho porque tem que 
ser. 

18.5 14.8  48.1 18.5 3.67 0.9 

De um modo geral a minha 
vida é aquilo que eu desejava 
que fosse. 

1.9 17 5.7 37.7 37.7 3.92 1.1 

Sou livre para tomar decisões 
sobre a minha vida. 

37 48.1 3.7 11.1  1.89 0.9 

No meu dia-a-dia tenho tempo 
para fazer coisas de que 
realmente gosto. 

9.3 51.9 9.3 25.9 3.7 2.63 0.9 

(Continua página seguinte) 
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(Continuação) 

 

1 
Concordo 
totalmente

2 
Concordo 

3 
Não 

concordo, 
nem 

discordo 

4 
Discordo

5 
Discordo 

totalmente Média 

Desvi
o 

padrã
o 

Quando algo corre mal na 
minha vida demoro muito 
tempo a recuperar. 

5.6 27.8 7.4 48.1 11.1 3.31 1.1 

A maior parte dos dias sinto-
me realizado com aquilo que 
faço. 

7.4 35.2 13 38.9 5.6 3 1.1 

Há pessoas na vida que 
realmente se preocupam 
comigo. 

33.3 46.3 7.4 11.1 1.9 2.02 1 

Da forma como as coisas estão 
é difícil ter esperança no 
futuro. 

14.8 63 5.6 11.1 5.6 2.30 1 

Identifico-me com as pessoas 
que me rodeiam. 

5.6 57.4 20.4 13 3.7 2.50 0.9 

No meu dia-a-dia tenho poucas 
oportunidades para demonstrar 
as minhas capacidades. 

9.3 55.6 16.7 16.7 1.9 2.46 0.9 

Trabalhar é ser útil para a 
sociedade. 

31.5 59.3 9.3   1.7 0.6 

O trabalho é (era) uma parte 
importante da minha vida. 

44.4 51.9 1.9 1.9  1.6 0.6 

Quando trabalho sinto-me mais 
realizado/a. 

50 44.4 3.7 1.9  1.5 0.6 

(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
 

Considera-se importante atender ainda a outros aspectos que os resultados 

tornam evidentes. Relativamente ao PI, 72.2% confirma já o ter assinado, contudo 

61.5% afirma não o ter discutido com a técnica de acompanhamento e 56.4% não 

sabe especificar as acções que contempla. Até que ponto é possível envolver os 

beneficiários em projectos que não reconhecem como seus ou com os quais não se 

identificam? 

Por ouro lado, existem inúmeras contradições. Se por um lado a prioridade da 

maioria dos inquiridos é encontrar um emprego regular (61,1%), prioridade 

consonante com identidade visada e com o valor dado ao trabalho enquanto factor 

integrador, não há, em contrapartida, nem uma atitude proactiva na procura, nem 

uma rentabilização do período de desemprego mediante o desenvolvimento de 

competências em contexto formativo que potenciem a empregabilidade. O mercado de 

trabalho, sendo um mercado segmentado, torna-se cada vez mais selectivo, deixando 

pouco espaço para os menos qualificados. Ora, a inércia face à condução da própria 

vida, para além do imediato, é visível quando se constata que 61.5% dos inquiridos 

não participou na definição do seu PI, que apenas 18.5% dos inquiridos efectuaram 
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sua inscrição na Loja de Emprego por sua iniciativa, que 56.6% encaram a Loja de 

Emprego como um serviço que lhes vai “arranjar emprego”, demitindo-se assim do seu 

papel activo no processo de procura. 

Porém, há situações nas quais os beneficiários desenvolvem estratégias de 

mobilização de recursos e rentabilização de potencialidades, olhando para o futuro. Ao 

definirem como projectos prioritários para o seu futuro fazer formação (13%) ou 

aumentar a escolaridade (16.7%), 29,7% dos inquiridos olham para o futuro 

encarando o presente como o momento para o prepararem. É o caso da Catarina. 

Nestes casos, o RSI, não deixando de ser encarado como uma “ajuda”, é algo que 

permite viver o presente com olhos no futuro. 

Ao assumir o estatuto de beneficiário, enquanto usuário de um direito de 

cidadania, o beneficiário afirma a sua própria cidadania investindo num projecto que 

potencie a mudança das suas condições de vida. Desta forma, reduzem-se as 

probabilidades de fazer chegar os caminhos da reinserção à fase da assistência, 

encurtando-se a sua carreira como excluído (Paugan, 2003). A adopção de uma 

estratégia deste tipo implica, para além de uma representação positiva de si, elevados 

níveis de auto-estima e de auto-confiança. 

Verifica-se também que os projectos de natureza educativa-formativa surgem 

com o prolongar do desemprego. As dificuldades sentidas na procura de um novo 

emprego tornam evidente a desadequação dos reportórios de competências individuais 

relativamente às exigências do mercado de trabalho. Para além de se relacionarem 

com situações de DLD, este tipo de projecto surge entre os menos escolarizados e os 

que exerceram profissões pouco qualificadas. Não se verifica contudo uma relação 

entre este tipo de projectos e a participação na definição do PI. 
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Quadro 14 
Projecto prioritário para o futuro em função do nível de escolaridade completo (%) 

Grau de escolaridade completo 

 

Sabe ler e 
escrever sem 

grau de 
escolaridade 

Ensino 
Básico - 1º 

ciclo 
(ensino 
primário 
ou 4ª 
classe) 

Ensino 
Básico - 2º 

ciclo (ensino 
preparatório 

ou 
equivalente) 

Ensino 
Básico - 3º 
ciclo (9º 

ano, antigo 
5º ano do 
liceu, curso 
comercial, 

industrial ou 
equivalente) 

Total 

Manter a situação 
actual 

0.0 1.9 1.9 1.9 5.7 

Encontrar um emprego 
regular 

1.9 25.8 25.8 7.4 60.9 

Fazer formação 0.0 3.6 7.4 1.9 12.9 

Criar o meu próprio 
emprego 

0.0 1.9 0.0 1.9 3.8 

Aumentar a 
escolaridade 

1.9 7.4 5.5 1.9 16.7 

Projecto 
prioritário 

para o 
futuro 

Total 3.8 40.6 40.6 15 100 

(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
 

Quadro 15 
Projecto prioritário para o futuro em função do grau de dificuldade sentido na procura de um 

novo emprego decorrente de baixos níveis de escolaridade 
Em que medida os baixos níveis de escolaridade 

dificultam a procura de um novo emprego? 

 

Nenhuma 
dificuldade 

Alguma 
dificuldade Neutro Muita 

dificuldade 
Elevada 

dificuldade Total 

Manter a situação 
actual 

1.9 0.0 0.0 1.9 0.0 3.8 

Encontrar um emprego 
regular 

7.5 22.7 1.9 22.7 7.5 62.3 

Fazer formação 0.0 1.9 0.0 5.6 5.6 13.1 

Criar o meu próprio 
emprego 

0.0 1.9 0.0 1.9 0.0 3.8 

Aumentar a 
escolaridade 

0.0 1.9 0.0 13.2 1.9 17 

Projecto 
prioritário 

para o 
futuro 

Total 9.4 28.4 1.9 45.3 15 100,00

(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

Teresa de Sá (2003) alerta para uma outra questão, à qual subjaz o processo 

de violência simbólica inerente às medidas de protecção social e, no caso especifico do 

RMG/RSI, a centralidade do emprego nos processos de inserção e nos PI’s. A questão 

passa pelo círculo vicioso de algumas perspectivas de controlo social. “O “pobre” só 

pode e deve ser ajudado se aceitar a moral de uma economia política que justamente 
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o condena à pobreza e às consequentes limitações à sua dignidade de cidadão” (Sá, 

2003: 5). Mais uma vez se torna notória a centralidade do trabalho. 

A violência simbólica e a estigmatização inerentes à medida e à elaboração dos 

PI’s decorrem, igualmente, das críticas à legitimidade desta medida de protecção 

social. As críticas das facções neo-liberais ao funcionamento do Estado-providência 

apontam o dedo à sua incapacidade de gerir e minimizar os impactos das situações de 

pobreza e exclusão, fomentando, pela protecção social, o não trabalho. Mais do que na 

sustentabilidade financeira deste modelo social, a questão é colocada ao nível da sua 

eficácia e legitimidade, uma vez que, sendo um modelo cada vez mais dispendioso, 

revela-se incapaz de minorar as desigualdades, estimulando, para alguns, a 

acomodação e a inactividade. Importará também questionar em que medida estes 

desincentivos não são também acentuados pelos próprios mercados, nomeadamente 

pela sua incapacidade de gerar novos postos de trabalho ou de absorver, pelas novas 

exigências do trabalho, parcelas de mão de obra pouco qualificada e desprovida de 

competências adequadas à nova economia. As suas trajectórias são exteriorizações de 

estruturas de capital socialmente condicionadas. Quem tem que se moldar a quê? As 

críticas à legitimidade do Estado-providência radicam também na sua incapacidade de 

erradicar a pobreza, mesmo face a contextos de prosperidade económica, bem como 

no aumento recente do número de pessoas em situação de pobreza e do aparecimento 

de novas formas de pobreza. São factos que põem em causa os princípios fundadores 

das sociedades modernas, nomeadamente os de justiça e igualdade. O RMG surge 

precisamente neste contexto, integrando a nova geração de políticas socais, sendo 

inquestionáveis os seus princípios inovadores que visam: a territorialização da 

intervenção, apostando numa política de proximidade; a promoção do empowerment, 

subjacente à participação dos próprios beneficiários na construção das respostas; e a 

implementação de uma metodologia de trabalho em parceria face a realidades 

multidimensionais como a pobreza e a exclusão. Urge ainda sensibilizar os contextos 

sociais para a materialização de efectivas oportunidades de inserção, sem nunca 

esquecer que pobreza e exclusão são fenómenos de natureza social. Face às 

dificuldades históricas em lidar com estas problemáticas, também não seria legítimo 

esperar que problemas que se prolongam no tempo, e que por vezes o tempo acaba 

por cristalizar, possam ser alterados, minimizados ou eliminados findo um ano de 

execução de um plano de inserção que se confronta com os obstáculos mencionados.  

A aceitação da designação de pobre ou de beneficiário depende, segundo 

Paugan (2003), das condições objectivas que caracterizam as situações de 
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precariedade económica e social, da intensidade da dependência face às medidas de 

protecção social, dos objectivos de técnicos e beneficiários e dos projectos que em 

conjunto conseguem negociar. Aqui reside a pertinência sociológica desta questão, ou 

seja, na análise da relação que se estabelece entre actores e respostas 

institucionalmente estruturadas e sustentadas. 

A cadência da relação entre usuários e serviços será mais ou menos regular em 

função do estado em que se encontra o beneficiário. Num estado de fragilidade, face a 

dificuldades essencialmente financeiras, a intervenção será mais pontual. Enquanto o 

indivíduo se sente capaz de desenvolver estratégias no sentido de contrariar o seu 

estatuto de inferioridade social, maximizando os seus esforços e investindo nas suas 

potencialidades, permanece capaz de negociar a sua fragilidade. Contudo, à medida 

que se acentua esse sentimento de inferioridade e que se interioriza a fragilidade, 

inicia-se um processo de deslocalização social, de afastamento e de crescente 

isolamento. 

A necessidade de recorrer à protecção social comporta uma pesada carga 

simbólica inerente ao recurso aos serviços. Este momento é acompanhado pela 

interiorização de um estigma que marca um novo ciclo de sociabilidade, concretizado 

em exteriorizações que marcam uma carreira de exclusão. Este novo ciclo é, logo 

numa fase inicial, marcado pelo sentimento de humilhação que decorre da necessidade 

de exposição de percursos de vida marcados pelo que já foi assimilado como um 

percurso de acumulação de fracassos sociais. 

Conseguir manter um estado de fragilidade negociada, implica elevados níveis 

de auto-confiança que permitam a multiplicação dos esforços e a elaboração de 

projectos. A coincidência desta fragilidade, encarada como provisória, permite a 

adopção de uma relação pragmática com os serviços, encarados enquanto meios que 

apoiam os beneficiários a maximizar as suas potencialidades. 

O tempo aqui joga um papel essencial, na medida em que a persistência da 

fragilidade potencia a cristalização das vulnerabilidades, representando o elemento que 

progressivamente fortalece os obstáculos à reinserção. 

Ora, dada a importância de maximizar as potencialidades individuais, a Loja de 

Emprego tem por base uma nova metodologia de intervenção, assente nas 

especificidades individuais e no estabelecimento de um relação de proximidade e de 

confiança através da qual se consegue o efectivo envolvimento dos desempregados na 

definição, na contínua avaliação e na concretização de um projecto profissional. 
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4. AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

 

A diminuição da criação de emprego e o agravamento do desemprego, 

especialmente de longa duração, têm merecido especial atenção por parte das políticas 

sociais. Neste âmbito, a formação é, nos últimos anos, encarada como elemento axial, 

na medida em que “a escolarização e as qualificações da população em geral, são 

elementos estruturantes fundamentais para a compreensão de fenómenos de pobreza 

e exclusão social e para a inclusão de grupos sociais mais vulneráveis, nomeadamente 

no que se refere à sua participação no mercado de trabalho” (PNAI, 2006: 24). Assim, 

a formação profissional, enquanto meio ao serviço do desenvolvimento económico, 

mecanismo de formação pessoal e de novas socializações, apresenta-se como forma 

de adquirir ou desenvolver competências, possibilitando a concretização de novas 

aprendizagens, bem como o desenvolvimento pessoal e profissional. Representa, por 

outro lado, um elemento potenciador da empregabilidade, factor central no discurso 

para a inclusão. 

“A formação permite descobrir e desenvolver aptidões humanas, ao mesmo 

tempo que prepara o indivíduo para uma vida activa mais produtiva e satisfatória. A 

formação para além de ser fonte de reconhecimento social (...) é um meio de 

valorização muito eficaz da nossa personalidade” (Godinho et al, 1996: 223), 

possibilitando a obtenção de conhecimentos que preparam e qualificam o indivíduo 

para a sua integração no mercado de trabalho. 

A formação e a aprendizagem ao longo da vida permitem também uma maior 

adaptabilidade à mudança, estimulando o desenvolvimento de competências 

transversais a diferentes áreas profissionais, designadamente: capacidade de 

aprendizagem, reflexão, criatividade, iniciativa e autonomia, competências chave face 

às exigências impostas por uma economia cada vez mais competitiva, volátil e 

centrada nas tecnologias. Por outro lado, impõe o desenvolvimento de competências 

pessoais importantes para a reinserção profissional, nomeadamente ao nível da 

assiduidade, cumprimento de regras, trabalho em equipa, comunicação, resolução de 

conflitos e gestão do tempo. A formação potencia, face à ausência de emprego, a 

reconstrução de identidades que o prolongar do desemprego se encarrega de 

transformar, devolvendo ao indivíduo sentimentos de auto-confiança para o 

desenvolvimento de novas aprendizagens e para a redefinição de projectos. 

O nível de escolaridade, as oportunidades de formação e a literacia são factores 

decisivos para a capacidade de aprofundar percursos de aprendizagem, maximizando 
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os investimentos em formação. São investimentos condicionados quer por trajectórias 

anteriores, quer pelas efectivas oportunidades disponíveis, que correspondem não só 

ao desenvolvimento de aprendizagens imediatas, mas também à criação de melhores 

condições para a continuidade de trajectórias de aprendizagem, aumentando as 

possibilidades de reinserção profissional. Em que medida a qualificação transportada e 

o período de afastamento de contextos de aprendizagem representam, para a 

população em estudo, um elemento limitador ao desenvolvimento de novas 

aprendizagens? Até que ponto os processos formativos têm a capacidade de, 

ultrapassando um sistema de disposições incorporadas, romper com trajectórias 

pessoais, redesenhando-as? Até que ponto a formação poderá ter tal poder 

mobilizador? 

Não menosprezando os efeitos produzidos quer pela educação/formação, quer 

pela aposta na aprendizagem ao longo da vida, tanto em contextos formais, como em 

contextos informais e em diversos domínios de organização da vida social, continuará a 

ser legítimo o discurso que centra as mais-valias dos investimentos em percursos 

educativos/formativos na promoção da empregabilidade, atendendo às problemáticas 

associadas à metamorfose da questão social e descritas por Castel (2001)? 

O princípio da igualdade e da criação de novas oportunidades para todos, 

subjacente à medida Novas Oportunidades, contribui, sem dúvida, para a aposta na 

elevação dos níveis de qualificação e para o desenvolvimento de perfis de 

competências ajustados às novas necessidades, assim como para a construção de 

modelos sociais mais coesos. Contudo, o discurso político, ao salientar o seu “impacte 

na redução dos riscos de exclusão e de segmentação no mercado de trabalho” 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 173/2007), subestima, pela centralidade 

atribuída à empregabilidade, a multidimensionalidade dos processos de exclusão. A 

tónica dada ao emprego parece ignorar as transformações recentes do mercado de 

trabalho em termos de emergência e crescente consolidação de novas modalidades de 

emprego. Face a estas, até que ponto a formação dota os indivíduos em situação de 

maior vulnerabilidade de capitais que lhes permitam dispor de alguma autonomia e 

poder negocial no mercado de trabalho? Serão as políticas de formação uma medida 

de gestão do desemprego? Será a formação um efectivo mecanismo de superação da 

exclusão do mercado de trabalho ou um mecanismo que a perpetua numa lógica de 

evolução de cariz reprodutor? 

Ao analisar o sistema de emprego, verifica-se que na relação procura-oferta de 

emprego prevalece o domínio da oferta, dado o seu poder de mobilização e rejeição. 
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Nesta relação, a possível autonomia daquele que procura emprego decorre daquilo que 

ele tem para oferecer ao mercado. O seu poder advém do seu nível formal de 

qualificação, do seu perfil de competências, do volume e da estrutura de capital social 

e cultural que detém. A relação entre estas variáveis e o leque de oportunidades de 

que o indivíduo dispõe, determinam a sua capacidade negocial, bem como o percurso 

profissional de cada um. Até que ponto será a formação uma estratégia adoptada por 

indivíduos que procuram romper com sucessivas integrações precárias no segmento 

secundário no mercado de trabalho? Ou serão as políticas de formação mais uma 

forma de gestão e legitimação do estatuto de beneficiário, que por sua vez retira 

partido das mais-valias de um processo formativo, garantindo uma ocupação do 

tempo, desenvolvendo novas relações e novas aprendizagens? Sob a primeira óptica 

de análise, a formação seria visionada como um investimento e um elemento 

mobilizador; sob a segunda, não passaria de uma estratégia de gestão de um estatuto 

interiorizado e exteriorizado através de um rol de práticas que apenas o perpetuam. 

Sendo a formação profissional definida como instrumento, não só em favor do 

desenvolvimento económico, mas também do desenvolvimento pessoal e da coesão 

social, enquanto mecanismo de enriquecimento de saberes, técnicas, capacidades, 

atitudes e comportamentos, pode afirmar-se serem os seus principais objectivos: 

• o aumento de conhecimentos e melhoramento de competências; 

• a correcção de comportamentos, tendo em vista uma maior eficácia; 

• a actualização e o aumento da adaptabilidade profissional, assegurada 

pela transferibilidade das competências detidas. 

Deste modo, a formação terá a capacidade de produzir efeitos ao nível “dos 

indivíduos, das suas culturas, das suas interacções e dos sistemas sociais que 

suportam as suas relações organizadas” (Godinho et al, 1996: 210). Conhecer o 

efectivo papel desempenhado pelas políticas de formação implica conhecer o 

significado atribuído às respostas formativas por parte dos formandos e das 

instituições que as promovem. Pensando a formação como uma estratégia para a 

inserção e como uma possível resposta no âmbito os PI’s, até que ponto ela é 

percepcionada e valorizada da mesma forma por técnicos e beneficiários? 

Voltando ao princípio da dominância de Maslow, segundo o qual uma 

necessidade só se torna motivadora quando a necessidade imediatamente anterior se 

encontra minimamente satisfeita, qual será a motivação para as necessidades sociais, 

de estima e de auto-realização, daqueles que, em situação de precariedade, vêem 

garantidas apenas as suas necessidades mínimas de sobrevivência? Até que ponto o 
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grupo-alvo desta análise, percepciona a formação como real investimento, como 

instrumento facilitador da sua reinserção no mercado de trabalho? 

A abordagem sociológica das problemáticas associadas à formação não poderá 

contudo reter-se nas questões associadas ao indivíduo. Importa analisar o poder 

mobilizador das respostas formativas percebendo de que modo, a seu montante e 

jusante, se desencadeiam outros macro e micro processos, nomeadamente: 

- clara definição dos objectivos da formação e articulação estabelecida 

entre as diversas instituições envolvidas (certificação escolar e/ou 

profissional, desenvolvimento de competências, desenvolvimento pessoal, 

promoção de cidadania, integração profissional); 

- articulação entre medidas que permitam a satisfação de necessidades 

fundamentais a nível pessoal e familiar, deixando espaço para que em 

contexto formativo possam ser trabalhadas questões de natureza 

subjectiva e relacional; 

- análise das representações individuais e sociais relativas à formação; 

- articulação entre estruturas formativas e tecido empresarial que permita 

experiências em contexto profissional, que promova o contacto com 

contextos reais de trabalho e efectivas perspectivas de integração 

profissional; 

- combate aos mecanismos sociais potenciadores de processos de auto- 

-exclusão; 

- concepção de políticas com capacidade de intervenção sobre as variáveis 

estruturais (mercado de trabalho, educação, protecção social, saúde, 

habitação) que potenciem o desenvolvimento de intervenções que 

tenham por objectivo a efectiva integração dos indivíduos. 

O discurso da empregabilidade exige a construção de uma conjuntura diferente 

daquela que vivemos hoje e que se apresente favorável à criação de emprego. Caso 

contrário, estaremos a correr, mais uma vez, o risco de fazer sonhar quem desistiu de 

sonhar, com algo que permanece inatingível. Mais consistente com o actual panorama 

económico e social, seria assumir, em primeira linha, o papel desempenhado pela 

formação na promoção efectiva de cidadania activa. 

 



 158

5. A EMPREGABILIDADE ENQUANTO MOTE DE INTERVENÇÃO: LOJA DE EMPREGO – UMA 

RESPOSTA TERRITORIALIZADA A UM PROBLEMA NACIONAL 

 

A Loja de Emprego surge como uma resposta territorializada, concebida a nível 

concelhio, ao diagnóstico social efectuado no âmbito da Rede Social. Trata-se de um 

serviço desenhado tendo em vista a implementação de uma intervenção a nível micro 

e que pretende responder a um dos principais problemas do Concelho, o desemprego. 

Os objectivos centrais do projecto passam pelo desenvolvimento de acções junto de 

públicos que, pelas suas trajectórias, se encontram em situação de exclusão social, 

evidenciando dificuldades acrescidas de reinserção no mercado de trabalho. 

O trabalho desenvolvido assenta em princípios de participação, promoção do 

empowerment, negociação e responsabilização e tem por base: 

- o apoio a percursos individuais de inserção; 

- o desenho “à medida” de percursos formativos; 

- o desenvolvimento de acções de formação de curta duração nos domínios 

das competências pessoais, sociais e de empregabilidade; tecnologias de 

informação e comunicação; linguagem e comunicação; matemática para a 

vida e competências técnicas (sempre que possível em contexto real de 

trabalho); 

- a articulação com o tecido empresarial do Concelho no sentido de 

potenciar a integração no mercado de trabalho. 

Todo o trabalho desenvolvido teve por base uma nova forma de intervenção 

junto da população desempregada. Quando se efectua uma inscrição ou quando chega 

uma sinalização de um técnico que efectua o acompanhamento de processos de RSI, o 

objectivo é que o serviço possa prestar apoio no processo individual de procura de 

emprego. No momento da inscrição é possível, sempre que necessário, fazer uma 

orientação ou um primeiro aconselhamento. Segue-se a marcação de uma entrevista 

de balanço de competências que permite fazer uma exploração mais detalhada e 

aprofundada dos percursos educativo/formativo e profissional de cada um. Neste 

momento, procura-se aferir as competências detidas e as competências a desenvolver, 

identificando as dificuldades de cada um no processo de procura. Efectua-se também 

uma primeira negociação de um percurso a desenvolver na Loja de Emprego ou, 

através dela, noutras estruturas. Este percurso é definido “à medida”. Não existem 

percursos tipificados que, pela sua rigidez, obriguem o desempregado a ajustar-se à 

resposta. As soluções são flexíveis e os princípios de funcionamento permitem uma 
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resposta rápida, tanto a quem procura trabalho, como aos empregadores. A 

proximidade, ausência de rigidez ao nível do procedimentos, a desburocratização do 

serviço e o trabalho do Conselho Consultivo do Emprego e da Formação, têm 

potenciado a mobilização e a implicação dos desempregados no seu processo de 

procura de emprego, bem como a integração profissional de pessoas em 

acompanhamento. 

Os percursos a definir podem envolver respostas formativas (internas ou 

externas), mas também o apoio/orientação na construção de projectos de auto-

emprego ou o encaminhamento para ofertas de emprego. Estas são respostas que 

concorrem para a concretização dos objectivos subjacentes à intervenção 

desenvolvida. O serviço está sempre disponível e aberto aos desempregados, quer 

para apoio directo ao processo de procura de emprego, quer pela existência de um 

espaço de procura autónoma. De referir ainda que o projecto inicialmente traçado não 

corresponde a uma contratualização. O projecto pode ser revisto, reavaliado e 

redefinido, a qualquer altura, mediante a avaliação técnica e a das potencialidades e 

dificuldades que o desempregado faz de cada uma das opções disponíveis. 

 

O Funcionamento da Loja de Emprego 

 

     Inscrição    Entrevista de 

        balanço de competências 

 

 

 

   Negociação de um percurso individual desenhado “à medida”. 

Recursos disponíveis: 

- Formação interna 

- Bolsa de formação (externa) 

- Bolsa de emprego 

- Orientação/apoio na construção de projectos de auto-emprego 

- Serviço de procura autónoma 

 

 

Na Loja de Emprego, todos os inscritos têm à sua disposição um conjunto de 

acções de formação de curta duração, não financiadas, que, não conferindo 

certificação profissional ou escolar, pretendem desenvolver competências ao nível das 



 160

áreas teóricas básicas (linguagem e comunicação, matemática, línguas estrangeiras – 

inglês e espanhol e tecnologias da informação e comunicação) e das competências de 

empregabilidade. As acções têm como objectivo não só quebrar o afastamento de 

contextos de aprendizagem por parte dos desempregados, como também 

proporcionar, através da integração nesses contextos, a ruptura com sentimentos de 

inferioridade, de desencorajamento, de resignação e de deslocalização social que 

marcam a vivência do desemprego e que o tempo se encarrega de intensificar. 

Mediante a negociação de percursos formativos internos ou em articulação com 

centros de novas oportunidades (para outras respostas formativas ou processos de 

RVCC) e outros centros de formação, os inscritos poderão maximizar as suas 

potencialidades, procurando ultrapassar alguns dos handicaps que condicionam a sua 

inserção profissional. 

A mais valia deste tipo de resposta reside na sua flexibilidade. Pese embora 

exista um conjunto de respostas definidas, não existe um percurso formativo tipificado. 

Cada desempregado fará, na Loja, a formação que entender representar, para si, uma 

mais-valia. A bolsa de formação permite responder em termos de ofertas formativas 

profissionalizantes, de dupla certificação, modulares ou que permitam unicamente a 

certificação escolar. 

Por outro lado, a articulação com o tecido empresarial do Concelho tem 

possibilitado a recolha de ofertas de emprego e a articulação com as empresas nos 

seus processos de recrutamento e selecção. A título exemplificativo, destacam-se os 

processos de articulação com o IKEA, com a empresa de recrutamento responsável 

pela contratação de novos colaboradores para a Qimonda (aquando do alargamento 

das instalações em Vila do Conde), com a Rádio Popular (para a abertura da nova loja 

no Mar Shopping) e o encaminhamento de candidatos para dois novos hipermercados: 

Jumbo de Matosinhos e Continente de Valongo. A entrada em funcionamento do 

Conselho Consultivo do Trabalho e da Formação permitiu ainda a articulação com 

micro e pequenas empresas do Concelho. A articulação próxima e ágil com os 

empregadores esteve ainda na base do desenvolvimento de um processo formativo 

que visou responder a uma necessidade particular de uma associação local que 

precisava de recrutar profissionais com uma formação específica (Ajudantes de Acção 

Directa, para integrar equipas multidisciplinares responsáveis pelo acompanhamento 

de processos de RSI). Esse processo envolveu 12 formandas, tendo concluído com a 

integração profissional de cinco, uma delas beneficiária de RSI.  
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O auto diagnóstico e a avaliação do técnico permitem não só conhecer o perfil 

de competências do desempregado, bem como os seus objectivos, motivações e 

expectativas. Como referido anteriormente, a par das poucas oportunidades de 

trabalho, os baixos níveis de escolaridade são identificados como uma das dificuldades 

ao reacesso ao mercado de trabalho. Outro tipo de dificuldade decorre das condições 

de trabalho oferecidas, nomeadamente a desadequação dos horários e a dificuldade 

em conciliar o horário de trabalho com outras responsabilidades. Esta realidade é 

particularmente evidente no caso de mulheres com filhos menores. Relativamente aos 

inquiridos constata-se que a este nível pesa o facto de o tipo de actividade profissional 

desenvolvida anteriormente ter enquadramento em profissões e sectores de actividade 

pouco qualificados, situados fora do núcleo duro de um mercado de trabalho 

fortemente segmentado. 

No que concerne à entrada no mercado de trabalho constata-se que, entre os 

inquiridos, ela ocorreu em média aos 13 anos. Por outro lado, os percursos 

profissionais traçaram-se, na maioria das situações (56%), entre quatro ou mais 

empregos. Salienta-se ainda que, em média, as experiências profissionais mais longas 

duraram 5 anos. 

 
Gráfico 28 

Duração da experiência profissional mais longa (%) 

44,2

19,2

36,5
Até 3 anos
De 3 a 6 anos
Mais de 6 anos

 
(N=53) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na 

Loja de Emprego de Matosinhos 
 

Atendendo à primeira e última experiências profissionais, verifica-se que a 

evolução acompanha as transformações do tecido económico do Concelho. Assim, 

regista-se, relativamente à última experiência profissional, a ausência dos sectores da 

agricultura e pescas e a perda de importância da indústria transformadora, dada a 

forte diminuição do número de unidades industriais ligadas às conservas e ao sector 

têxtil. Por outro lado, regista-se um crescimento de actividades ligadas aos serviços. A 

este nível, importa não esquecer tratar-se de um sector que tanto absorve mão-de-

obra altamente qualificada, como segmentos de população activa sem qualificação 
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profissional (nomeadamente para os serviços de limpeza). O sector da restauração 

mantém o seu peso relativo entre a população inquirida. 

 

Gráfico 29 
Distribuição dos inquiridos de acordo com o sector de actividade da primeira e última profissão 

(%) 
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sociais e pessoais

Última Profissão
Primeira Profissão

 
Nota: Para «Primeira profissão» N=52; para «Última profissão» N=48 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
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Gráfico 30 
Distribuição dos inquiridos de acordo com primeira e última profissão (%) 
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Nota: Para «Primeira profissão» N=52; para «Última profissão» N=48 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

Tornam-se salientes as dificuldades inerentes aos processos de mobilidade 

social que tenham por base de sustentação o percurso profissional dos inquiridos. Para 

eles, o trabalho funciona como uma dimensão que reforça a reprodução das suas 

trajectórias. 

Esta ideia é reforçada pela análise do tipo de vínculos contratuais que 

enquadram a primeira e a última inserção profissional. A precariedade surge com um 

traço transversal ao percurso profissional dos inquiridos. 
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Gráfico 31 
Distribuição dos inquiridos de acordo com o vínculo contratual da primeira e última profissão 

(%) 
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Nota: Para «Primeira profissão» N=52; para «Última profissão» N=48 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

 

As razões mais frequentes que estiveram na origem das situações de 

desemprego foram: o termo dos contratos de trabalho (referido por 57.7% dos 

inquiridos) e o despedimento por iniciativa própria (44.2%). 

 

Gráfico 32 
Razões mais frequentes para as situações de desemprego (%) 
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(N=52) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na 

Loja de Emprego de Matosinhos 
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Entre as razões que originaram o despedimento por iniciativa do trabalhador 

destacam-se motivos como: não gostar o trabalho, incompatibilidade com 

responsabilidades familiares e os conflitos com os colegas. São aspectos que se 

prendem quer com a fragilidade das redes familiares, que não oferecem retaguarda; 

quer com a ausência, insuficiência ou incapacidade de resposta por parte da rede de 

equipamentos institucionais (creches, jardins de infância, ATL’s, centros de dia…), quer 

ainda com alguns deficits de competências pessoais e socais, designadamente a 

capacidade de resolver conflitos, a falta de assertividade ao nível das estratégias 

comunicacionais, a pouca capacidade de trabalho em equipa e a fraca resistência à 

frustração. 

Pese embora a precariedade marque o percurso profissional da generalidade 

dos inquiridos, a valorização do trabalho decorre não só do reconhecimento social que 

ele confere, como também do grau de satisfação relativamente à última actividade 

profissional. Importa também lembrar que a maioria dos inquiridos reconhece a 

importância do trabalho enquanto elemento estruturador do quotidiano, bem como o 

facto de se sentirem mais realizados quando trabalham. 

 

Quadro 16 
Grau e satisfação com o exercício da última profissão (%) 

 

1 
Nenhum 

2 
Pouco 

3 
Nem 

muito, 
nem 

pouco 

4 
Algum 

5 
Muito Médi

a 
Desvio 
Padrão 

Grau de satisfação com o 
exercício da sua última 
profissão 

5.9 3.9 7.8 37.3 45.1 4.12 1.1 

(N=51) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

Prevalece ainda a opinião que as condições de vida são melhores quando se 

trabalha. 

 

Quadro 17 
Avaliação da vida actual por referência à última inserção profissional (%) 

 

1 
Muito pior

2 
Pior 

3 
Igual 

4 
Melhor 

5 
Muito 
melhor 

Médi
a 

Desvio 
Padrão 

Tendo por referência o seu 
último emprego, a sua vida 
actual é… 

28.8 51.9 3.8 9.6 5.8 2 1 

(N=52) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 
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Não obstante a valorização positiva do trabalho, mesmo que enquadrado numa 

perspectiva predominantemente instrumental, constata-se que à mobilização para a 

mudança opõe-se o sentimento de incapacidade interiorizada que se reflecte na 

indisponibilidade e resistência para estratégias que tenham por objectivo melhorar o 

perfil de competências, nomeadamente através de percursos formativos. A formação, 

enquanto investimento, contraria a lógica imediatista que enquadra os modos de vida 

da população em análise. Por essa razão, o projecto prioritário é a (re)inserção 

profissional. Porém, as responsabilidades relativas à concretização desse projecto são 

transferidas para agentes externos (estratégias de vitimização). As estratégias dos 

61% dos inquiridos que, definindo o reacesso ao mercado de trabalho como a sua 

prioridade, não desenvolvem esforços de procura activa (de referir que destes, 71.5%, 

não respondeu a nenhuma oferta de emprego no último mês), são estratégias 

marcadamente negativas – nos casos de recusa de respostas formativas – ou 

estratégias indefinidos – nos casos em que aceitam respostas formativas (Duarte, 

1990). 

Aqueles que procuram formação de forma a desenvolver competências, 

aumentar a escolaridade ou como estratégia de reconversão profissional (29.7%), 

evidenciam práticas mais ofensivas que passam por estratégias de reinserção 

qualificante (Duarte, 1990). Nestes casos, é de extrema importância que o mercado de 

trabalho lhes disponibilize, numa fase posterior, efectivas possibilidades de inserção. 

Recorde-se que dos inquiridos que já fizeram formação na Loja de Emprego 

36% tinham definido como projecto prioritário fazer formação ou aumentar a 

escolaridade. Os outros, não tendo certezas quanto aos seus projectos e estratégias, 

acabam por frequentar acções de formação após o balanço de competências e a 

confrontação entre o perfil detido e as exigências do mercado de trabalho. Nestes 

casos, prevalecendo a indefinição dos projectos, o papel desempenhado pelos técnicos 

ao nível do aconselhamento e da orientação revela-se determinante. 

A adopção de diferentes estratégias é condicionada não só pelo grau de 

intensidade e extensividade das vulnerabilidades, como também pelo grau de 

desqualificação e desafiliação do sujeito. 

Os serviços da Loja são reconhecidos pela disponibilização de ofertas de 

emprego, mas a componente relacional também é bastante valorizada. 
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Quadro 18 
Avaliação da intervenção desenvolvida pela Loja de Emprego (%) 

 Grau de importância da intervenção desenvolvida pela Loja de 
Emprego 

Domínios de intervenção 
1 

Nada 
important

e 

2 
Pouco 

important
e 

3 
Indiferente 

4 
Importante 

5 
Muito 

importante Média Desvio 
Padrão 

Desenvolvimento de novos 
conhecimentos 

7.4 5.6 22.2 29.6 35.2 3.80 1.2 

Apresentação de ofertas de 
emprego 

1.9 1.9 9.3 44.4 42.6 4.24 0.8 

Aconselhamento individual 
para a procura de emprego 

1.9 3.7 13.0 61.1 20.4 3.94 0.8 

Desenvolvimento de novas 
relações interpessoais 

1.9 11.1 35.2 42.6 9.3 3.46 0.8 

Desenvolvimento de novas 
estratégias de procura de 
emprego 

3.7 1.9 11.1 59.3 24.1 3.98 0.8 

Informação/apoio em 
projectos de criação do 
próprio emprego 

11.3 3.8 60.4 20.8 3.8 3.02 0.9 

(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

Os domínios mais valorizados são de facto aqueles que mais directamente 

concorrem para a inserção profissional. Porém, o desencontro entre: perfis de 

competências detidos e expectativas de inserção profissional; condições de trabalho 

oferecidas e condições de vida familiar; selectividade dos processos de recrutamento 

versus a inércia face aos processos de procura são factos que se juntam ao leque de 

vulnerabilidades já analisadas. São aspectos que per si limitam a capacidade negocial 

de cada um no mercado de trabalho, e que juntos produzem efeitos devastadores ao 

nível do encurtamento dos caminhos de inserção de que cada um dispõe. 

 

Para Catarina a Loja: 

“- Representou muito, muito… metad… Ou por outra, metade de 

uma etapa que estou a cumprir.” 

 

Para Rosa, o que mais a marcou: 
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“- Foi a aprendizagem que a gente, que a gente adquiriu nestes 

meses. Coisas que… nunca tinha feito! Por exemplo, informática! Nunca 

tinha feito! 

“- De alguma forma isso fez com que a Rosa se sinta melhor 

consigo? 

“- Fez!! (risos) 

“- Voltou a sentir que era capaz de aprender? 

“- Sim! (risos) É berdade!” 
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CAPÍTULO IV 
POBREZA E EXCLUSÃO COMO PROBLEMAS SOCIOLÓGICOS 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A forma como é vivenciada a implementação das políticas sociais pelos seus 

beneficiários, o seu efeito sobre a diluição das redes de sociabilidade e sobre as 

trajectórias individuais, obriga a uma exploração mais pormenorizada das 

problemáticas da pobreza e da exclusão. Tal será objecto de análise ao longo deste 

capítulo. A integração do terceiro eixo de análise torna possível a abordagem holística 

e multidimensional das temáticas em análise. 

Nas sociedades modernas, ser pobre remete-nos para algo mais do que um 

estado de privação de bens materiais, essenciais à existência dos sujeitos. A pobreza 

acarreta um estatuto social específico, marcado pela inferioridade e pela 

desvalorização, e que está presente nas vivências e experiências de quem vive em 

situação de pobreza. 

O desenvolvimento do capitalismo fez emergir o discurso do progresso, do 

desenvolvimento e do sucesso, no qual não há lugar para fenómenos que, como o da 

pobreza, põem em causa tais princípios de desenvolvimento da ordem social. À 

pobreza, enquanto contradição da modernidade, associa-se o fracasso e a indignidade 

sociais, numa lógica de disfuncionalidade do sistema económico. 
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Não obstante, nas sociedades modernas, a pobreza não se traduz 

exclusivamente no afastamento do sistema produtor de riqueza. O afastamento do 

mercado de trabalho faz-se acompanhar, como referido anteriormente, pela 

acumulação de desvantagens numa série de outros domínios (educação, formação 

profissional, habitação, saúde, rede de relações, acesso e a fruição da cultura, 

capacidade de influência junto de orgãos decisores). Trata-se de uma realidade 

multidimensional, com impacto nos modos de vida, nas trajectórias, vivências e 

oportunidades individuais. 

Assim, a lógica explicativa assente nas inadaptações individuais, dominante nas 

sociedades industriais, revela-se ultrapassada e desprovida de capacidade explicativa 

face à actualidade. 

 

2. As Abordagens Tradicionais 

 

O enquadramento teórico das questões relativas à pobreza remete-nos num 

primeiro momento para duas perspectivas em torno das quais se desenvolveram 

tradicionalmente os estudos desta problemática: a perspectiva socioeconómica e a 

perspectiva culturalista. 

Na década de 70, a Comunidade Europeia considerava pobres todos os 

“indivíduos e famílias de recursos tão escassos que se encontram excluídos do modo 

de vida, dos hábitos e das actividades normais do Estado em que vivem” (Almeida, 

1992: 13). Não obstante seja um conceito vulgarizado e com enquadramento no 

discurso político emergente, trata-se de uma definição restritiva na medida em que 

assume o rendimento enquanto único critério de medida. 

Assentes nesta concepção da pobreza, as abordagens de índole socio-

económica, assim designadas pela centralidade do estudo na estrutura de distribuição 

dos recursos económicos, desenvolvem a sua análise com base nos conceitos de 

pobreza absoluta, pobreza relativa e, mais tarde, o de pobreza subjectiva.  

A noção de pobreza absoluta tem como principal referência o conceito de 

subsistência, enquanto ausência de rendimentos ou recursos que permitam a 

satisfação das necessidades básicas ou a manutenção da eficiência física. Aqui 

distinguem-se duas dimensões: caso a insuficiência decorra da pura ausência de 

recursos, situamo-nos no nível primário da pobreza; caso aquela resulte da utilização 

disfuncional dos recursos, ela é designada como secundária. 
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Tendo por base a questão do rendimento, a noção de pobreza absoluta acaba 

por se revelar restritiva. Dela decorrem algumas questões que, por um lado, dificultam 

a operacionalização do conceito e, por outro, podem facilmente remeter-nos para 

discursos moralistas e de índole político-ideológica, nomeadamente aquelas que se 

relacionam com a definição de necessidades básicas. Poderão elas ser definidas 

independentemente de padrões normativos maioritariamente partilhados por uma dada 

estrutura social? 

Em contrapartida, o conceito de pobreza relativa enfatiza a dimensão social da 

problemática, considerando como pobres todos aqueles cujos recursos os excluem dos 

modos e condições de vida dominantes na sociedade em que se inserem. Com as 

dimensões social e temporal definidas, a noção assenta em níveis de diferenciação 

negativa, de sujeitos e grupos, no acesso a diferentes tipos de capitais e recursos e 

centra-se sobretudo na noção de desigualdade. 

No entanto, a operacionalização destes dois conceitos (pobreza relativa e 

absoluta) suscita algumas dificuldades na medida em que acaba por reduzir as diversas 

dimensões da pobreza a parâmetros de natureza financeira. Assim, recupera-se o 

conceito de pobreza subjectiva. Aqui os pontos de partida são: por um lado, as 

representações prevalecentes numa dada estrutura social sobre o que é ser pobre e 

quem são os pobres; e por outro, as representações individuais relativas a posição de 

cada um nessa mesma estrutura social. Neste sentido, “é pobre ou torna-se pobre, 

aquele que se sente pobre (...) e, por outro lado, também ‘é pobre aquele que os 

outros consideram como pobre’” (Pereirinha, citado por Capucha, 2005: 76). A 

importância do conceito decorre da exteriorização de uma interioridade que constitui 

per si uma realidade relevante porque objectivamente incontornável. O estado de 

pobreza (variável determinante das condições de vida) acaba por ser interiorizado 

(num sistema de disposições), gerando identidades, imagens e práticas muito 

específicas (estilos de vida). 

Ao surgir como “uma situação de privação resultante da insuficiência de 

recursos económicos, relacionando-a com as noções de subsistência e necessidades 

básicas” (Rodrigues, 2006: 44), a pobreza tem na sua génese, de acordo com a 

perspectiva socio-económica, o funcionamento do sistema económico. Este pauta-se 

actualmente pela racionalidade económica e pela crescente competitividade, factores 

que potenciam situações de inadaptação às exigências impostas. 

Não obstante a importância do funcionamento do sistema social e das suas 

transformações, a pobreza surge como elemento intrínseco ao próprio modelo de 
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funcionamento económico. Não sendo uma externalidade ou fatalidade, assume um 

carácter dinâmico, patente na emergência de novas formas de pobreza (a Nova 

Pobreza, Paugan, 2003); e um carácter persistente, com tradução em processos de 

reprodução de modos e estilos de vida. O seu cariz cumulativo induz a emergência de 

dualismos e fragmentações sociais e territoriais, com expressão nos diversos campos 

da vida social (educação, trabalho, família, habitação, cultura, participação cívica).  

Se o alargamento da análise ao sistema social pode servir para obscurecer o 

real impacto da economia na produção da pobreza, ela concorre, simultaneamente, 

para uma leitura mais abrangente de uma problemática que assume natureza 

estrutural e estruturante de determinados modos de vida. Nesta óptica, as 

causalidades da pobreza e da exclusão social são externas ao indivíduo, uma vez que 

“é o próprio crescimento económico que produz consequências nefastas, não sendo 

posteriormente capaz de proteger as camadas sociais mais vulneráveis”. É “no risco 

social do funcionamento injusto e desequilibrado do mercado (que) radicam os 

mecanismos sociais excludentes” (Rodrigues, 2006: 44 e 45).  

A questão da vulnerabilidade social, que se manifesta no mercado de trabalho 

na desadequação das competências detidas às expectativas, necessidades e 

exigências, remete-nos para as questões associadas à entrada e saída da pobreza. A 

este nível importa considerar dois outros aspectos: a transitoriedade ou durabilidade 

das situações de pobreza. No primeiro caso, estamos perante situações temporárias, 

que marcam um determinado momento da vida do sujeito, mas que se solucionam 

mediante a eliminação do(s) factor(es) geradores da situação (por exemplo, uma 

situação de desemprego temporário). Já no segundo caso, estamos perante 

mecanismos que transformam a pobreza numa realidade que se auto-reproduz nas 

dualidades que potencia. “Este tipo de pobreza torna-se perene, duradouro e auto-

reprodutor. Transmite-se patologicamente de geração em geração” (Rodrigues, 2006: 

46). 

A perspectiva culturalista, cujas referências se encontram na Escola de Chicago, 

enfatiza a visão multidimensional da pobreza, definindo-a como um todo complexo, 

com capacidade de gerar esquemas de vida transmissíveis intergeracionalmente. Os 

processos de exclusão decorrem então de especificidades de indivíduos, grupos e 

famílias. A pobreza surge como “uma cultura ou um modo de vida marcado por 

carências múltiplas e independentes”, geradora de identidades negativas e de um forte 

sentimento de vergonha, utilizados: ora como “um sistema de defesa estóica contra a 

humilhação sem o qual a subsistência se tornaria impossível, ora como resultado de 
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um universo social e simbólico marcado pela instabilidade das condições de vida e pela 

vergonha” (Capucha, 2005: 68). São estes sentimentos que reforçam o cariz 

duradouro destes processos, remetendo-nos para a noção de ciclo vicioso da pobreza. 

São vários os traços característicos da cultura da pobreza, de entre os quais se 

salienta o seu forte fechamento. Numa díade integração/exclusão, estes grupos 

formam comunidades fortemente integradas do ponto de vista interno, mas 

segregadas face ao exterior, realidade que nos remete para uma estranha relação com 

a comunidade, com repercussões por exemplo ao nível do desenho do espaço urbano, 

no qual são facilmente visíveis as fronteiras simbólicas que marcam o dentro e o fora. 

A análise das vivências quotidianas, nomeadamente na sua dimensão espacial, 

é também extremamente valorizada nestas abordagens. Nelas se expressam 

características fortemente distintivas relativas à utilização e apropriação dos espaços. 

Voltando-se para dentro, estes grupos defendem-se de modos de vida 

irregulares e pautados pela escassez, iniciando ou dando continuidade a um processo 

de fechamento sobre os limites da sua precariedade, frequentemente percepcionada 

enquanto fatalidade. Isto é facilmente perceptível na dialéctica que se estabelece entre 

“a afirmação da identidade comunitária e a incapacidade de reivindicar de forma 

sustentada a dignidade colectiva” (Capucha, 2005: 68), através de práticas de 

exercício de cidadania. 

A instabilidade material é acompanhada pela instabilidade emocional, patente 

na vulnerabilidade e no atipicismo dos laços familiares; na ausência de projectos de 

vida, numa preocupação constante de viver o presente, fortemente motivada pela 

exiguidade e irregularidade de rendimentos; bem como no constante recurso aos 

serviços de acção social. 

Esta tradição, embora feche um pouco as comunidades pobres sobre si, 

reforçando os processos de exclusão nelas latentes, e ocultando os mecanismos de 

índole estrutural que sustentam a reprodução da pobreza, analisa-a na sua 

multidimensionalidade ao abordá-la sob a vertente dos estilos de vida. Evidencia assim 

a «dimensão simbólica» destas realidades. Por seu turno, a tradição socio-económica, 

embora não abarque a multidimensionalidade do fenómeno, uma vez que se cinge a 

uma vertente mais económica, acaba por ter um maior impacto, pela sua maior 

adequabilidade política. 

Analisar a pobreza relacionando-a com estratégias de actuação que visam a 

passagem a uma situação mais favorável, obriga a considerar as suas dimensões 

económica, social, política e simbólica. Do ponto de vista económico, os indivíduos não 
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dispõem de um mínimo capaz de assegurar um modo de vida que permita o acesso a 

um limiar de integração nos diferentes domínios da sua vida: educação, saúde, 

habitação, alimentação, vestuário, transportes, cultura, trabalho. As dimensões sociais, 

política e simbólica, relacionam-se directamente com factores que potenciam a 

vulnerabilidade social de indivíduos ou grupos. A este nível importa considerar a rede 

de relacionamentos e de sociabilidade, os lugares na estrutura social, os diferentes 

graus de participação cívica, a auto-estima e a auto-confiança, as qualificações e 

competências detidas, a capacidade de empreendedorismo e o desenvolvimento de 

sentimentos de apatia. Estes elementos acabam por concorrer para situações de 

exclusão social que evoluem, mediante a acumulação de desvantagens e a assimilação 

de fracassos, para situações de auto-exclusão. Esta, remetendo para uma dimensão 

mais subjectiva da pobreza, “significa e resulta na construção simbólica que o pobre 

faz de si próprio” (Rodrigues, 2006: 47). O peso dos factores estruturais sobre este 

tipo de processos internos e sobre o modo de vida destes indivíduos é tal, que dá 

origem à transferência de responsabilidades do sujeito para a própria estrutura, 

nomeadamente no que concerne a decisões relativas ao curso da própria vida. 

Os dados recolhidos destacam a presença de vulnerabilidades estruturais que 

condicionam as trajectórias biográficas. A prevalência de famílias de origem 

numerosas, a escassez de recursos determinada pelo percurso profissional dos 

progenitores, o abandono escolar e a entrada precoce no mercado de trabalho são 

traços dos percursos de vida dos inquiridos que se transformam em factores de 

vulnerabilidade social. O seu afastamento prolongado do mercado de trabalho e a 

desadequação das competências detidas face às exigências impostas ao trabalhador 

informacional, ditam o enfraquecimento da sua capacidade negocial no sistema de 

emprego, direccionando os caminhos de inserção destes grupos no sentido da 

intervenção social. A associação deste pacote de fragilidades reforça o sentimento de 

desânimo aprendido e de inutilidade social, potenciando os processos de reprodução 

social acentuados pela demissão face ao futuro. 

As trajectórias dos inquiridos surgem na continuação dos percursos dos seus 

pais, que funcionam como entrave a processos de mobilidade social pela lógica 

eminentemente reprodutora que lhes subjaz. Constata-se que as vulnerabilidades 

apresentadas pelos inquiridos advêm de factores de vulnerabilidade acumulados na 

sua trajectória familiar: baixa escolaridade dos pais, profissão e sectores de actividade 

dos pais, número de irmãos. 
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Note-se que 76% dos inquiridos são originários de famílias numerosas com três 

ou mais filhos.  

 

Gráfico 33 
Número de irmãos dos inquiridos (%) 
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(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

A maioria dos pais e das mães dos inquiridos abandonaram o sistema educativo 

depois de concluir o ensino primário. Sendo este um factor que se reproduz e que 

funciona como factor condicionador da inserção profissional. 

 

Quadro 19 
Grau de escolaridade completo dos ascendentes (%) 

 Mãe Pai 
Não sabe ler nem escrever 11.1 9.3 
Sabe ler e escrever sem grau de escolaridade 24.0 5.6 
Ensino Básico - 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe) 57.6 63.0 
Ensino Básico - 2º ciclo (ensino preparatório ou 
equivalente) 1.8 9.2 

Ensino Básico - 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do 
liceu, curso comercial, industrial ou equivalente) 3.7 11.1 

Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso 
liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente) 1.8 1.8 

(N=54) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

O percurso profissional dos ascendentes também foi marcado pelo exercício de 

actividades pouco qualificadas. No grupo dos pais destacam-se profissões como: 

trabalhadores da construção civil e similares – acabamentos (16.7%), trabalhadores 
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não qualificados da agricultura, criação de animais e pesca (14.6%) e trabalhadores da 

aquacultura e pescas (10.4%). 

A actividade profissional das mães desenvolveu-se em profissões como: 

trabalhadores da preparação e confecção de alimentos (17.9%), trabalhadores dos 

têxteis e confecções (17.9%), pessoal de limpeza, lavandarias, engomadores de roupa 

e trabalhadores similares (14.3%). 

 

Quadro 20 
Sectores de actividade dos ascendentes (último ou actual) (%) 

Pai Mãe 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura 10.0 13.8 

Pesca 16.0  

Indústrias Transformadoras 14.0 34.5 

Construção 28.0  

Transportes e Armazenagem e Comunicações 6.0 3.5 

Comércio por grosso e a retalho 8.0 13.8 

Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e 
doméstico 

4.0 10.3 

Alojamento e restauração 2.0 6.9 

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às 
empresas 

8.0  

Actividades financeiras 2.0  

Saúde e acção social  6.9 

Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 2.0 10.3 

Para “Pai” N=50; para “Mãe” N=29 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

Ao nível da situação actual face ao trabalho, 80.8% dos pais dos inquiridos 

trabalham. Relativamente à situação face à profissão (actual ou última) dos pais, 

67.3% trabalham ou trabalhavam por conta de outrem e os restantes 30.8% por conta 

própria (15.4% com empregados e 15.4% sem empregados). A situação das mães é 

um pouco diferente. Apenas 32.5% das mães trabalham, salientando-se que 42.6% 

destas ocupam-se exclusivamente das tarefas domésticas. No que respeita à sua 

situação face à profissão (actual ou última), 90% trabalha ou trabalhava por conta de 

outrem. 

A reprodução reforça-se pelo casamento. Analisando o grau de escolaridade 

completo dos cônjuges constata-se que também eles/as abandonaram precocemente a 

escola. 
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Gráfico 34 
Grau de escolaridade completo dos cônjuges 

(%)
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básico (ensino
preparatório)

3º Ciclo do ensino
básico (9º ano ou

antigo 5º ano)  
(N=23) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de 

Matosinhos 
 

Atendendo à situação dos cônjuges face ao trabalho, verifica-se que 44% estão 

a trabalhar. Porém, os seus rendimentos não são suficientes uma vez que integram 

agregados que beneficiam de RSI. Assim, podem ser enquadrados no grupo dos 

trabalhadores vulneráveis. 

No que concerne a situação na profissão, 92% trabalham ou trabalhavam por 

conta de outrem, sendo 25% trabalhadores da construção civil e similares, 25% 

trabalhadores não qualificados das minas e da construção civil e obras públicas e 8.3% 

ecónomos e pessoal do serviço da restauração.  

 

Quadro 21 
Sectores de actividade do cônjuge (último ou actual) 

Indústrias Transformadoras 8% 
Construção 52% 
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água 4% 
Transportes e Armazenagem e Comunicações 16% 
Comércio por grosso e a retalho 4% 
Alojamento e restauração 8% 
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 4% 
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 4% 
(N=25) 
Fonte: Inquérito aos beneficiários de RSI, acompanhados na Loja de Emprego de Matosinhos 

 

Estes factores reproduzem-se quando se analisam as trajectórias dos inquiridos, 

com a agravante de viverem numa conjuntura na qual a oferta de empregos é menor, 

a concorrência mais acentuada e os laços sociais mais frágeis. 
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3. ABORDAGENS MAIS RECENTES 

 

Alguns desenvolvimentos conceptuais mais recentes enfatizam a relação entre a 

pobreza e o processo de desenvolvimento geral. Sen (citado por Capucha, 2005) 

salienta a relação existente na sociedade de mercado e na economia capitalista entre 

pobreza e posição de classe/estrutura social, remetendo a problemática para domínios 

ainda pouco explorados. Por outro lado, ressurge no debate conceptual a questão da 

multidimensionalidade da pobreza, na medida em que, sendo vários os domínios nos 

quais se pode verificar a existência de pobreza (rendimento, habitação, educação, 

condições de saúde...), “como determinar os meios necessários para considerar que 

uma pessoa deixa de ser pobre?” (Capucha, 2005: 74). 

A noção de qualidade social, sendo um desenvolvimento conceptual recente, 

pretende “quantificar a extensão da participação das comunidades nas dimensões 

sociais, políticas e económicas, numa dupla perspectiva de bem-estar individual e 

comunitário” (Rodrigues, 2006: 48). Aqui, está em causa: a relação com a estrutura 

social, numa lógica de coesão e inclusão social (tendo em conta as normas sociais de 

solidariedade e os processos de desenvolvimento das redes sociais); como também a 

segurança económica (atendendo à satisfação das necessidades individuais); como 

ainda, o exercício de cidadania, numa óptica de devolução do “poder” aos cidadãos 

(empowerment). 

O conceito de pobreza não deixa de ser relativo. A questão do estatuto social do 

pobre remete-nos para uma mudança de perspectiva, já anunciada pela perspectiva de 

Simmel que ao questionar a ambiguidade da noção de pobreza enquanto categoria 

sociológica. “O que é sociologicamente pertinente não é a pobreza em si, mas as 

formas institucionais que esse fenómeno assume numa dada sociedade ou num 

determinado meio” (Paugan: 2003: 55). 

Na realidade, a pobreza é uma condição socialmente reconhecida; e os pobres 

um conjunto de indivíduos com um estatuto social institucionalmente reconhecido, 

mediante um processo de categorização de natureza estigmatizante. Os pobres não 

são um grupo que permanece unido em função de uma unidade interna, nem da 

interacção entre os seus elementos, nem pela partilha de traços comuns, mas antes 

pela atitude colectiva que as sociedades modernas adoptam relativamente a estes 

sujeitos. Mediante esta desconstrução conceptual, Paugan (2003) fala em grupos em 

situação de precariedade económica e social, que se encontram em risco de processos 

de dessocialização e desqualificação. 
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4. DA POBREZA À EXCLUSÃO 

 

Ao longo dos anos 60 e face a um contexto de prosperidade económica, as 

interrogações em torno da coesão social permaneceram relativamente adormecidas. A 

pobreza era analisada, de acordo com a ideologia liberal e numa lógica mais 

conservadora, como um fenómeno de inadaptação social decorrente de debilidades 

individuais. A crescente degradação do mercado de trabalho, o progressivo 

enfraquecimento dos laços sociais e o aumento das franjas da população que 

permanecem à margem do progresso económico, tornam cada vez mais saliente um 

novo conceito, o de exclusão social. Mantêm-se enraizados, nas sociedades modernas, 

os mecanismos de reprodução da miséria, aos quais subjaz uma certa desilusão com o 

progresso (Paugan, 1996). 

No decurso da década de 70, Lenoir, abordando as problemáticas da pobreza e 

da inadaptação social sob o ponto de vista económico, procede a uma dupla alteração 

analítica, com impacto num reajuste conceptual: 

i. por um lado, deixa de a abordar enquanto fenómeno individual, passando 

a analisá-la como um fenómeno social, cuja génese deverá ser 

procurada nos princípios de funcionamento das sociedades modernas, 

nomeadamente: nos processos de urbanização rápidos, não planeados e 

segregadores; na inadaptação e uniformização do sistema escolar; no 

desenraizamento provocado pela imposição de mobilidade profissional, 

gerador de processos de dessocialização e perda de laços sociais, e na 

desigualdade de oportunidades no acesso a bens e serviços (de 

consumo, cultura, lazer, educativo...). 

ii. por outro lado, a pobreza deixa de ser considerada um problema de uma 

franja marginal da população, sob a qual iam sendo aplicadas medidas 

paliativas. Os paradigmas que sustentam a intervenção alteram-se, 

devendo adoptar-se uma postura de índole preventiva. 

Não distinguindo os mecanismos conjunturais (gerados pelas alterações no 

sistema económico) dos mecanismos de reprodução de natureza estrutural, a 

abordagem desenvolvida por Lenoir contribui para a cada vez maior pertinência 

conceptual, da noção de exclusão social. Esta perspectiva conceptual afasta-se da 

visão da pobreza como realidade imposta pela fatalidade do destino (da qual resultaria 

um estado caracterizador de uma categoria de sujeitos), passando a analisá-la 

enquanto processo. 
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Do ponto de vista da investigação social, a exclusão deverá ser encarada 

enquanto fruto de processos sociais e históricos; e não como um estado letárgico que 

resulta de atributos individuais e/ou colectivos. Tal implica reconhecer que os actuais 

fenómenos de exclusão nem sempre existiram enquanto tal. Ao invés, decorrem de um 

conjunto de transformações estruturais nas instituições centrais da vida económica e 

social, responsáveis por dotar os sujeitos de recursos e capitais económico, educativo e 

simbólico, com tradução num determinado estatuto social e num modo de vida 

específico. “Não poderemos compreender a exclusão se não analisarmos a forma como 

é institucionalmente produzida” (Dubar, in Paugan, 1996: 111). Na génese da sua 

explicação deverá estar uma análise cuidada das políticas de emprego, das 

transformações do mercado de trabalho, mas também dos sistemas de ensino e 

formação, da família, do urbanismo e da protecção social. 

Foram os efeitos prolongados da crise petrolífera (na década de 70) e o seu 

impacto nos sistemas económico e social, que determinaram a consolidação de um 

novo olhar sobre os problemas sociais. Sobre as questões da inadaptação prevalecem 

todas aquelas que se relacionam com o desemprego, realidade que ganha cada vez 

maior saliência e que se manifesta na crescente instabilidade do mercado de trabalho, 

na sinuosidade das trajectórias sociais e profissionais e na diversidade de 

comportamentos e formas de adaptação. A crise económica, a crise do pleno emprego 

e a crise dos princípios do Estado-Providência (fundado num pacto social construído 

durante um período de crescimento económico e pleno emprego), são questões 

transversais a todos os grupos sociais. Ora, o sucesso da noção de exclusão decorre, 

em grande parte, da consciencialização colectiva de um conjunto de ameaças que 

pairam sobre todas as franjas, sobretudo sobre aquelas que se encontram menos 

protegidas (Paugan, 1996). 

Numa sociedade cada vez mais desigual, as desigualdades não se bastam a si 

próprias na explicação dos fenómenos de ruptura que caracterizam a exclusão. Este 

conceito, sendo mais abrangente, permite ampliar as dimensões de análise no que 

concerne quer às causas, quer aos efeitos, não a restringindo à questão da privação. 

Não obstante, a utilização recorrente do termo e a sua hibridação com o conceito de 

pobreza, fez com que se encontre saturado de sentidos, não-sentidos e contra- 

-sentidos. 

“A Exclusão social «surge como um processo, com carácter estrutural, de 

fragilização e ruptura de laços sociais e consequente dependência do assistencialismo 

público (...) é, então, um processo de ruptura com a sociedade: (...) por um lado, a 
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ruptura pela ausência de um conjunto de recursos básicos, (...) por outro, a ruptura 

com mecanismos de estigmatização que afectam grupos sociais específicos»” 

(Rodrigues, 2006: 45). Na realidade, colocando a tónica na crise dos laços sociais, o 

conceito de exclusão torna-se hegemónico tanto no discurso científico, como no 

discurso político. Mas, como restaurar os laços sociais em sociedades fundadas sobre a 

soberania do indivíduo? 

Tratando-se de um processo que respeita a um conjunto de sujeitos com traços 

de vulnerabilidade comuns, a exclusão surge simultaneamente como um processo de 

natureza estrutural e biográfica, que não pode ser compreendido sem traçar o 

percurso do indivíduo face aos mecanismos de integração económica (na sua relação 

com o mercado de trabalho) e afiliação social. Impõe-se uma abordagem quer dos 

factores de risco, que condicionam, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho; 

quer dos mecanismos de construção de redes de sociabilidade familiar e social; como 

também das lógicas subjectivas que “conduzem” o sujeito à condição de excluído; 

como ainda das suas vivências e experiências de exclusão. Importa pois reflectir sobre 

as evoluções significativas para os modos de vida, dos processos de socialização, des- 

-socialização e re-socialização nas sociedades contemporâneas. São processos, 

estruturais e biográficos, que sustentam a construção de uma identidade social, pelas 

instituições e indivíduos (Dubar, in Paugan, 1996). 

 

5. QUANDO OS LAÇOS SE QUEBRAM: UMA EVOLUÇÃO CONCEPTUAL 

 

A exclusão não é apenas ausência de emprego, é também a perda das relações 

sociais. As abordagens francesas relativas à problemática da exclusão centram-se nas 

questões da solidariedade e dos laços sociais. Numa perspectiva idêntica à de Robert 

Castel, Bruto da Costa define-a, não como ausência de relações sociais, mas como “a 

fase extrema do processo de «marginalização», entendido este como um percurso 

«descendente», ao longo do qual se verificam sucessivas rupturas na relação do 

indivíduo com a sociedade” (Bruto da Costa, 2001: 10). 

Sob a óptica da ruptura dos laços sociais, a exclusão social define-se enquanto 

realidade processual, multidimensional, “de carácter cumulativo e estrutural, resultante 

de rupturas sucessivas dos laços sociais sofridas por algumas pessoas, encerrando-as 

em territórios e colectivos fora dos recursos e valores dominantes na sociedade” 

(Capucha, 2005: 79). Paugan refere a complementaridade entre esta problemática e a 

desigual distribuição de recursos nas sociedades modernas, patente na saliência e 
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intensificação de questões como o desemprego e a alteração das estruturas familiares 

e das redes de sociabilidade. De acordo com o autor, não se trata unicamente da 

ruptura das solidariedades primárias, mas da destruição das identidades tradicionais, 

com repercussões ao nível das competências, auto-estima e desempenho social, 

através de um processo cumulativo de desvantagens. 

Os processos de socialização primária e secundária, mediante os quais ocorre a 

aquisição de estatuto social, suportam a entrada na vida adulta e a integração no 

mundo profissional. São momentos das trajectórias individuais dos quais advêm 

reconhecimento e valorização social e que obrigam à análise de uma multiplicidade de 

processos: percursos escolares, formas de entrada na vida activa (transição 

escola/trabalho), mobilidade social, modalidades de saída da vida activa e organização 

social dos ciclos de vida. Estes processos deverão ser abordados tanto na óptica do 

sujeito, como das instituições.  

Dubar (in Paugan, 1996) aborda a questão da exclusão enquanto duplo 

processo: estrutural e biográfico. A exclusão surge como resultado da transformação 

global dos processos de socialização que tendem a desqualificar socialmente (Paugan) 

todos aqueles que não entrem na nova lógica de competências (autonomia, 

responsabilidade e iniciativas – competências transversais). Este processo de 

desqualificação gera diversas formas de desafiliação (Castel) atendendo ao modo como 

se combinam a relação com o emprego (critério principal na construção do estatuto 

social, Schnapper) e as formas de sociabilidade. Serão estas as medidas subjacentes 

ao reconhecimento social de cada um. Uma vez iniciado o processo de exclusão, 

engendra-se um outro, de exclusão recíproca, patente no afastamento e no isolamento 

por parte do excluído. 

Pensar nestes processos implica abordar três dimensões analíticas (Rodrigues, 

2006): 

i. os mecanismos sociais globais; 

ii. os mecanismos sociais de carácter local ou regional; 

iii. as características grupais ou individuais. 

Os mecanismos sociais globais referem-se ao conjunto de factores decorrentes 

do processo a que chamamos globalização e através do qual acontecimentos, decisões 

e actividades produzidas em qualquer parte produzem consequências em qualquer 

outra parte do mundo, onde tudo e todos se encontram apenas à ténue distância de 

um clique. São processos que fortalecem interacções e interdependências, tornando, 

simultaneamente, evidente a maior propensão de alguns grupos ou indivíduos a 
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processos de exclusão. São processos com o predicado de potenciar, ou não, o 

desenvolvimento de contextos favoráveis à integração. A este nível, salientam-se as 

lógicas mundiais de funcionamento das economias, o carácter estrutural da informação 

e do conhecimento nas sociedades modernas, o aumento da concorrência, os 

processos de desenvolvimento tecnológico, bem como a geografia de localização 

industrial. Estes mecanismos impõem novas exigências ao nível das modalidades de 

emprego, das formas de organização do trabalho e das competências requeridas ao 

trabalhador. Sob a óptica do informacionalismo, Castells (2005) salienta a 

penetrabilidade, operada através das novas tecnologias, da informação e do 

conhecimento nos diferentes campos da vida social. 

Os mecanismos sociais locais ou regionais decorrem das especificidades de um 

determinado contexto, nomeadamente no que respeita ao impacto de mecanismos 

globais (mais latos na sua amplitude) e à forma como são apropriadas, nomeadamente 

ao nível das políticas sociais definidas a nível nacional. A sua apropriação territorial 

resulta da forma como são abordadas as problemáticas sociais; do modo como se 

estabelecem e funcionam as parcerias locais; da caracterização e organização socio-

económica da região, como também dos objectivos e metas traçados para o seu 

desenvolvimento. 

As características grupais ou individuais, pelas particularidades que comportam, 

tornam-se salientes a partir do momento em que esbarram com os mecanismos sociais 

globais ou locais. Há recursos mobilizados nas sociedades modernas aos quais 

indivíduos ou grupos permanecem alheios. Daqui resultam deficits de competências e 

uma acumulação de desvantagens, que os colocam numa situação de maior 

vulnerabilidade face a processos de ruptura (nos diferentes domínios da vida) e de não 

participação activa (numa lógica de exercício de cidadania). 

A abordagem tridimensional da problemática, apresentada por Rodrigues 

(2006), permite a articulação entre os três eixos analíticos em causa: 

i. pobreza e exclusão social – dimensão macro; 

ii. mercado de trabalho / desemprego /políticas de emprego e sua 

implementação - dimensão micro; 

iii. estratégias e percursos de (re)inserção da exclusão – dimensão 

individual. 

Não obstante, ela apenas se revela pertinente na medida em que é efectuada 

de forma articulada, percebendo “os fenómenos e as dimensões da exclusão de forma 

multifactorial e multidimensional” (Rodrigues, 2006: 42). 
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Analisar a exclusão sob a óptica de processos de ruptura permite ultrapassar o 

que alguns designam por paradoxo conceptual da noção de exclusão social, o qual 

deriva da díade dentro-fora. Ora, aquele ou aquilo que é excluído, está fora daquilo 

que o excluiu. Do ponto de vista social, os indivíduos ou grupos, mesmo que em 

situação de exclusão permanecem dentro da estrutura social de que fazem parte. 

Donde, ser excluído detém uma forte conotação estigmatizante decorrente de 

processos de violência simbólica de pendor estigmatizante. 

“A exclusão não é uma ausência de relação social, mas um conjunto de relações 

sociais particulares da sociedade tomada como um todo. Não há ninguém fora da 

sociedade, mas um conjunto de posições cujas relações com o centro são mais ou 

menos distendidas” (Castel, 2001: 568). Neste sentido, todos estão integrados numa 

determinada estrutura social, indivíduos e grupos com enquadramento nas relações de 

produção, de riqueza e de reconhecimento social. Todos aqueles que não participam 

nessa rede de relações, de trocas reguladas, permanecem excluídos. Sob esta óptica, a 

questão não se põe no posicionamento (dentro ou fora) de indivíduos ou grupos, mas 

na intensidade dos laços que mantêm nos diversos campos da vida social.  

O «marginal», aquele que permanece à margem, distingue-se do «pobre». A 

noção surge no final da década de 60, referindo-se a todos aqueles que adoptavam 

comportamentos e atitudes de ruptura relativamente ao sistema instituído. Segundo 

esta acepção do termo, a marginalidade corresponde à situação de maior distância 

relativamente às relações que se estabelecem no centro da estrutura social que as 

integra. A atipicidade e a instabilidade das relações que se estabelecem (familiares e 

sociais) originam a quebra dos laços que os une à comunidade. Ao invés, o pobre 

consegue permanecer integrado, na medida em que faz parte da «ordem do mundo». 

É num contínuo de integração-exclusão que emerge um conjunto de situações 

intermédias de maior ou menor vulnerabilidade, de maior ou menor reconhecimento 

social, às quais se associa um maior ou menor risco social. Esta diversidade de 

situações encontra os seus fundamentos nas estruturas social e económica, produtoras 

de tais situações. Estas serão tanto mais estigmatizantes e instáveis, quanto maior a 

precariedade das relações de trabalho e a fragilidade das inscrições sociais. Ao longo 

das suas errâncias, o indivíduo dessocializa-se, podendo este processo culminar em 

situações de total ruptura dos laços sociais, que Castel designa de desafiliação. “A 

reestruturação de uma sociedade no sentido da sua modernização desencadeia a 

marginalização de certos grupos sociais” (Castel, in Paugan, 2006: 39). 
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A natureza multidimensional, processual, colectiva, relacional e política, está 

igualmente presente nas abordagens que analisam a problemática da exclusão 

enquanto ruptura do “contrato social”. A exclusão surge, sob esta óptica de análise, 

relacionada com o exercício/ausência de direitos de cidadania. “O exercício pleno da 

cidadania implica e traduz-se no acesso a um conjunto de sistemas sociais básicos, 

acesso que deve entender-se como uma forma de relação” (Bruto da Costa, 2001: 14). 

Nesta óptica há domínios comuns através dos quais se torna perceptível o grau de 

participação de cada um nos sistemas sociais básicos:  

 dimensão material: relativa à distribuição de recursos; 

 dimensão social: relativa aos processos de construção/manutenção de 

identidades e redes de sociabilidade; 

 dimensão simbólica: decorrente da capacidade diferencial de impor 

classificações e da forma como estas são interiorizadas e exteriorizadas. 

Bruto da Costa (2001) fala ainda da dimensão institucional e territorial dos 

sistemas sociais. Neste sentido estar integrado significa, antes de mais, partilhar a 

condição de cidadania. Por oposição, “estar em situação de exclusão, não é ser um 

‘não membro’ da sociedade, mas sim um (pelo menos tendencialmente) ‘não cidadão’, 

isto é, um membro da sociedade a quem foram retirados, objectivamente, direitos de 

cidadania” (Capucha; 2005: 91). 

Martine Xiberras postula “a ideia da existência de diferentes esferas de 

integração dos indivíduos (…). Em cada esfera a integração passa pela existência de 

grupos que assegurem a solidariedade (...). A distinção entre exclusão material e 

exclusão simbólica, que Xiberras admite, abre (...) a porta para a importância da 

percepção da norma e do reconhecimento recíproco entre os corpos excluídos e a 

sociedade exclusionária” (Capucha, 2005: 82, 83). Destituindo os actores sociais de 

capital simbólico, concretiza-se um processo de violência simbólica, que se encontra na 

base de uma violência potencialmente excluídora, na medida em que desenvolve 

forças de exclusão que permanecem ocultas ao nível das representações. “A exclusão 

não se desenvolve somente de maneira visível ou materializável por uma ruptura do 

laço social, isto é, por atitudes e comportamentos de evitamento, de desconfiança, de 

rejeição ou de ódio. Porque a exclusão assume também a forma mais dissimulada de 

uma ruptura do laço simbólico, isto é, do vínculo de adesão que liga os actores sociais 

a valores ou, mais simplesmente, uma ruptura que procede por quebra de sentido” 

(Xiberras, 1993: 33). 
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Aproximando-se da perspectiva culturalista, os autores francófonos destacam a 

aproximação entre as trajectórias sociais e a adaptação dos sujeitos aos seus 

percursos. Assim, os excluídos recompõem a sua ordem, e a exclusão, não sendo uma 

condição, resulta de um processo socialmente construído, distante, portanto, de uma 

condição natural. 

Uma vez que a existência de tais processos questiona os valores fundamentais 

da ordem social e dos ideais de liberdade, igualdade e justiça, fundadores das 

democracias modernas, importa reflectir sobre as condições e os domínios da 

vulnerabilidade, no sentido de se tornarem evidentes os factores que ditam a 

intensidade, a extensão e a dinâmica dos processos de pobreza e exclusão. Por esta 

razão, foi importante analisar, ao longo deste estudo as trajectórias daqueles que 

evidenciam maior vulnerabilidade e risco por permanecerem excluídos do mercado de 

trabalho. 

 

6. OUTROS CONCEITOS IMPORTANTES 

 

Ao ultrapassar algumas dicotomias clássicas e ao centrar-se no actor social, a 

Teoria da Prática proposta por Pierre Bourdieu permite transpor o objectivismo 

estruturalista. Atendendo, por um lado, aos princípios produtores de regularidades e 

não concebendo, por outro, as estruturas, as classes e os modos de produção como 

realidades autónomas, Bourdieu torna patente uma preocupação em escapar à filosofia 

do sujeito e à da estrutura. Neste processo, não sacrifica nem o agente, encarado 

enquanto o actor social, nem subavalia os efeitos que a estrutura exerce sobre o 

agente e através dele (Casanova, 1995). Concebendo a vida social enquanto produto 

de condições materiais e culturais específicas, bem como de práticas individuais e 

colectivas, procura-se desta forma compreender a dialéctica entre estruturas objectivas 

e disposições estruturadas. Trata-se pois de um duplo processo, um de interiorização 

da exterioridade, enquanto apropriação individual (mas estruturalmente condicionada) 

das estruturas; outro de exteriorização da interioridade com expressão ao nível das 

práticas dos diversos actores sociais. A causalidade estrutural induz a uma 

multiplicidade de determinações conducentes, não a uma indeterminação, mas a uma 

sobredeterminação (Bourdieu, 1979). 

O conceito de habitus reveste um cariz central na da Teoria da Prática. Bourdieu 

define-o como “um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 

todas as experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de 
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percepções, de apreciações e de acções” (Bourdieu, citado por Casanova, 1995 b: 47). 

O habitus surge como a gramática geradora de condutas. Tendo por essência um 

conjunto de princípios implícitos, os actos que engendra são contingenciados por 

modelos inconscientes. Representa, assim, o princípio unificador e gerador das práticas 

individuais. 

O habitus produz exteriorizações de uma interioridade que, por sua vez decorre 

de processos de socialização específicos, determinados pelas condições de existência e 

graus de integração social. Enquanto sistema de disposições, o habitus retraduz-se ao 

nível das práticas, caracterizando-se por: 

• cariz estruturado e estruturante, na medida em que emana de 

determinadas condições estruturais (presentes no processo de 

socialização), contribuindo, através da determinação das práticas, para a 

formação dessa mesma estrutura; 

• ser socialmente produzido e corporizar-se através das práticas sociais, o 

que torna saliente a sua materialidade; 

• pertencer ao domínio do inconsciente, gerando um desconhecimento 

das suas limitações que, per si, condicionam as práticas de cada actor 

social [“o «inconsciente» não é mais do que o esquecimento da história 

que a própria história produz ao incorporar as estruturas objectivas que 

ela produz nessas quase naturezas que são os habitus” (Bourdieu e 

Passeron, citados por Casanova, 1995 b: 49)]; 

• carácter sistémico resultado da influência recíproca entre as diferentes 

propensões que gera. Isto confere ao sistema de disposições 

consistência, especificidade e unicidade. Enquanto sistema de 

disposições, o habitus engendra práticas com um elevado grau de 

regularidade e equivalência, resultando da sua sistematicidade o cariz 

unificador das práticas sociais, ou seja, das suas exterioridades. “A 

sistematicidade está no seu modus operatum porque está no modus 

operandi” (Bourdieu, 1979: 193). O cariz sistémico patente ao nível das 

práticas resulta, precisamente, da sistematicidade inerente quer ao 

habitus, quer às suas «leis de produção». O habitus gera práticas e 

percepções, bem como esquemas de avaliação e apreciação dessas 

mesmas práticas e percepções; 

• o sistema de disposições possui igualmente um determinado grau de 

homogeneidade e de exaustividade. Estes serão tão mais elevados 
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quanto maior for, ao nível do habitus de cada actor social, a reprodução 

do habitus de um grupo ou de uma classe6. 

• o habitus é unificador de práticas. Enquanto «operador analógico», 

viabiliza um determinado grau de transferibilidade que se concretiza em 

acções/realizações diferentes face a diferentes contextos; 

• tendo por essência o processo de socialização primária (que se encontra 

na base do efeito de inculcação), o habitus vai cumulativamente 

incorporando o presente e assimilando o elemento novo. Aqui subjaz a 

sua cumulatividade; 

• tal cumulatividade estruturará todo o sistema de disposições. Todavia, o 

habitus, como estrutura cronologicamente ordenada, caracteriza-se pela 

sua irreversibilidade. 

O habitus traduz assim uma subjectividade socializada, sendo a essência da 

singularidade das práticas. 

Ao longo da investigação estiveram também presentes os conceitos de capital e 

campo. “O capital é uma relação social, isto é, uma energia social que não existe e não 

produz os seus efeitos a não ser num campo no qual se produz e reproduz” (Bourdieu, 

1979: 127). Enquanto fonte de energia social, enquanto recurso que sustenta uma 

relação social, o capital é fonte de poder, sendo apresentado enquanto multiforme, 

podendo, deste modo, revestir-se de cariz económico (o qual, através de mediação 

simbólica, dá origem a determinada posição social), social (estatuto social), cultural 

(capital informacional, representando o conhecimento uma fonte de poder) e simbólico 

(através dos quais, os anteriores, adquirem legitimidade e reconhecimento). 

As diferentes formas de capital poderão ser convertíveis entre si. Este poderá 

ser incorporado, objectivado ou institucionalizado, traduzindo sempre uma mais-valia 

social, que poderá ser obtida através de investimentos estratégicos, sendo porém 

condicionada à partida pelo nível de capital detido. 

A noção de campo remete-nos para determinadas condições e condicionalismos 

de ordem institucional, nos quais se disputa a manutenção e apropriação de mais-

valias sociais. A estrutura do campo é determinada pelas relações de poder que se 

estabelecem entre agentes e instituições presentes, que determinam a distribuição e 

acumulação de capital, e orientam as estratégias futuras. Nos vários campos, os 

agentes visam, antes de mais, melhorar a sua posição, precisamente através da 

                                                           
6 O habitus de classe resulta, segundo Pierre Bourdieu, da interiorização e incorporação das condições de 
classe, bem como dos condicionalismos que estas impõem (Bourdieu, 1979). 
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apropriação e acumulação de capital. Não obstante, os diferentes tipos de capital não 

revestem níveis de eficácia idênticos nos diferentes campos. É a lógica específica de 

cada campo que determina qual o tipo de capital que nele se revela eficaz. As práticas 

dependem não só do habitus e do volume e estrutura de capital detido pelos actores 

sociais, sendo também contingenciadas pelo grau de aplicabilidade do volume e 

estrutura de capital detido ao campo particular, no qual se desenrola a prática. Então: 

[(Habitus) + (Capital)] + Campo = Prática 

“As sociedades são, pois, estruturadas pela distribuição diferencial de capital, 

capital esse que os agentes individuais ou colectivos tendem a maximizar (...), a partir 

das suas posições nos diferentes campos em que desenvolvem a sua actividade social 

e projectam as suas estratégias” (Casanova, 1995 a: 67). Da associação que se 

estabelece entre a estrutura e o conjunto de poderes detidos por cada actor social, sob 

as diversas formas de capital, decorre a diferenciação de classes de condições 

materiais de existência que contingenciam os recursos e poderes detidos, bem como a 

sua eficácia nos diferentes campos de acção social. As práticas exprimem então as 

diferenças objectivas inscritas nas condições de vida, podendo ser percebidas como o 

processo de exteriorização da interioridade. 

Ao nível do mercado de trabalho, a posição relativa de cada actor é 

condicionada, não só pelo seu histórico profissional e processos de socialização 

ocorridos nesse contexto, como também pelo seu percurso educativo e formativo, 

elementos determinantes do seu capital de saberes. O grau de transferibilidade desses 

saberes, as redes de relações, o estatuto social, bem como as condições estruturais e 

conjunturais da economia e do mercado de trabalho, são elementos que contribuem 

igualmente para da definição da posição e cada um. Estão em jogo não só a estrutura 

de capitais detidos, como também a sua adequabilidade e eficácia no mercado de 

trabalho. 

A relação entre práticas e origem social pode ser duplamente determinada, quer 

pelo efeito de inculcação exercido pelas condições de existência originárias e pela 

família (processo de socialização primária), quer pelo impacto da trajectória social. 

Desta relação advém uma maior ou menor (i)mobilidade social. 

Os estilos de vida, resultando da avaliação e apreciação das práticas, são a 

retradução simbólica de diferenças objectivas, patentes nas diferentes classes de 

condições de existência. São produto do habitus (enquanto matriz de apreciação), que 

transformam as práticas em signos socialmente significantes. 
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O estilo de vida das classes populares distingue-a das restantes, mais pela 

ausência de capital económico e cultural que viabilizem a concretização de um 

determinado estilo de vida, do que pelo próprio estilo de vida em si. Excluídos da 

propriedade dos meios de produção, dada a sua posição ao nível das relações de 

produção, eles são igualmente desapossados dos instrumentos de apropriação 

simbólica. A homogeneidade inerente às disposições relativas a uma determinada 

posição, torna-se patente através de um ajustamento às exigências dessa mesma 

posição. Gerando desconhecimento das suas próprias limitações, o habitus engendra 

uma dialéctica entre disposições e posições e entre aspirações e realizações, 

motivando um desinvestimento que conduz os actores sociais a práticas concordantes 

com as condições que as originam. Deste modo, “engendram aspirações e práticas 

objectivamente compatíveis com as condições objectivas” (Bourdieu citado por 

Casanova, 1995 b: 52). 

Impera, assim, o princípio da necessidade. As práticas, organizadas enquanto 

estratégias, não chegam realmente a sê-lo, uma vez que são delineadas em função do 

concretizável, que dita e determina o esperado. Traduzindo-se em resultados 

favoráveis, reforçam e legitimam, inconscientemente, o próprio habitus. Daqui resulta 

um progressivo fechamento do sistema de disposições, patente num elevado nível de 

adaptação e conformismo, do qual decorre a reprodução não só do habitus, mas 

também das próprias condições objectivas que o sustentam. 

Este fenómeno é particularmente visível quando associado às questões da 

pobreza e da exclusão. Aí é notória, como referido, uma grande apatia, decorrente 

muitas vezes da ausência de opções, de frustrações acumuladas, do reconhecimento 

de incapacidades, da cristalização das vulnerabilidades, da percepção da ausência de 

controlo e da acomodação a um determinado estatuto social. Esta realidade é 

reforçada na medida em que se faz acompanhar por uma progressiva degradação da 

auto-estima e da imagem, factores que induzem à interiorização das condições de 

existência e a desinvestimentos direccionados para a mobilidade, desaparecendo 

qualquer vestígio de uma “ética de esforço” (Weber). 

Aqui subjaz uma tendência para a reprodução, visível em diferentes gerações de 

uma mesma família. Em que medida o mercado de trabalho e os sistemas de ensino e 

formação potenciam ou minimizam o impacto desta tendência? Qual o papel das novas 

políticas sociais, centradas no principio da activação e da promoção do empowerment, 

no estabelecimento de rupturas com percursos pautados pela reprodução de práticas e 

estilos de vida? 
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7. LER A PRÁTICA A PARTIR DOS MODOS DE VIDA 

 

O conhecimento tanto das estruturas subjacentes à distribuição dos 

rendimentos, como dos parâmetros que enquadram as condições de vida dos 

indivíduos e famílias, como ainda dos factores sociais, políticos, económicos e culturais 

que estão na base desses parâmetros, é fundamental para a compreensão dos 

fenómenos da pobreza e exclusão social. Porém, é igualmente importante perceber os 

percursos individuais e familiares daqueles que experienciam essa realidade. 

“Particularmente adequado a esta abordagem compreensiva é o conceito de 

modos de vida” (Capucha, 1999: 25). A combinação dos contributos das perspectivas 

culturalista e socioeconómica apresenta, segundo o autor, “vantagens heurísticas 

assinaláveis”. Por um lado, “a uma tradição podem-se apontar os problemas, ainda não 

totalmente ultrapassados, resultantes da adopção de uma estratégia excessivamente 

quantitativista e economicista, ao passo que a outra apresenta as limitações simétricas 

de uma perspectiva apenas culturalista e microanalítica ” (Capucha, 2005: 93, 94). A 

conciliação de uma análise multidimensional das problemáticas e dos contextos de vida 

dos sujeitos, famílias e grupos (que atenda às dimensões simbólica e territorial dos 

fenómenos), com uma abordagem mais extensiva (mais eficaz na medição da 

incidência e intensidade da pobreza), torna-se possível uma melhor compreensão dos 

processos de produção e reprodução destas problemáticas. 

“Na tentativa de procurar os factores produtores e reprodutores da pobreza, a 

tradição socioeconómica coloca a génese do fenómeno no sistema social e nas suas 

transformações. A referência ao sistema social rompeu, de facto, com preconceitos de 

tipo fatalista (...) Trouxeram-se assim para o debate problemáticas diversas, modelos 

de organização familiar, as transformações nas formas de solidariedade, as dinâmicas 

de segmentação do mercado de trabalho, do desemprego, do subemprego, da 

distribuição das qualificações” (Capucha, 2005: 95). Deste modo, foi possível identificar 

um conjunto de categorias sociais que evidenciam maior vulnerabilidade à pobreza e 

exclusão social, de entre os quais: indivíduos e famílias em situação de desemprego de 

longa duração, trabalhadores que auferem baixos salários, população activa como 

deficits ao nível das qualificações e formação profissional. 

A noção de modos de vida surge como conceito charneira entre estrutura e 

acção, como “elemento mediador que articula os recursos e constrangimentos 

associados à ocupação de determinada posição na estrutura social (...) e o sistema de 

práticas quotidianas, das avaliações, das representações, das referências sociais e 
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culturais e das escolhas estratégicas feitas pelas famílias ou pelos indivíduos no 

contexto das disponibilidades desses recursos e das limitações impostas por esses 

constrangimentos” (Capucha, 2005: 96). 

A pobreza não se limita, como referido, à privação de recursos materiais. Dela 

fazem parte processos de quebra dos laços sociais, bem como processos de natureza 

simbólica, aos quais corresponde um estatuto interiorizado, sedimentado e com 

tradução na reprodução das condições de vida e das práticas de grupos, famílias e 

indivíduos. 

A análise das variáveis macro sociais permite identificar os mecanismos 

estruturais que sustentam as condições materiais de existência das categorias mais 

vulneráveis à pobreza e à exclusão. São variáveis objectivas que, determinando o tipo 

e volume de capital detido, condicionam os sistemas de representações e disposições 

(habitus), as oportunidades e as práticas. A apropriação social e individual destas 

variáveis enquadra o que Capucha (2005) designa por aspectos subjectivos da 

exclusão, referindo-se ao conjunto de mecanismos de violência simbólica que inibem a 

capacidade de interacção e participação social. São na realidade representações sociais 

estereotipadas e preconceituosas, relativas a pessoas e grupos em situação de pobreza 

e/ou exclusão. Trata-se de uma realidade socialmente produzida que, embora não 

tangível, é interiorizada pelos indivíduos, manifestando-se numa auto-imagem negativa 

e gerando “atitudes e disposições fortemente sedimentadas e de efeitos duráveis, que 

inibem a construção de projectos de vida activa, sendo impeditivos da participação e 

segregadores de círculos de pobreza instalada” (Capucha, 2005: 104). 

Estas variáveis objectivas e subjectivas, de nível societal e individual, podem ser 

percebidas pelo esquema proposto pelo autor: 
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NÍVEL SOCIETAL (OPORTUNIDADES) 

 Padrões de especialização económica, 
produtividades, salários e formas de regulação do 
trabalho 

 Funcionamento do sistema fiscal 

 Estruturas e dinâmicas do mercado de trabalho 

 Estrutura de habilitações escolares e das 
qualificações profissionais 

 Orientação e funcionamento geral dos sistemas de 
ensino, de formação, de saúde, de protecção e de 
assistência social 

 Dinâmicas demográficas e familiares 

 Mercado de habitação, infra-estruturas (de 
transportes, saneamento, etc) e oferta de 
equipamentos e serviços de proximidade 

 Dinâmicas de organização e especialização dos 
territórios 

 Representações negativas e preconceituosas a 
respeito das pessoas em situação de exclusão 

 Valores de solidariedade e justiça social7 

 Responsabilidade social das empresas8 

 Níveis de informação e de sensibilização de actores 
estratégicos e da sociedades em geral para os 
problemas dos grupos desfavorecidos 

 Configuração cultural de orientação individualista9 

 Pessoa e grupos auferindo baixos rendimentos 
salariais e benefícios sociais escassos 

 Qualificações escolares e profissionais muito baixas 
ou inexistentes para parte significativa da população 

 Desemprego, desemprego desencorajado, emprego 
sem qualidade e sobreexploração 

 Insuficiência ou distância dos serviços de formação 
profissional especial em relação aos potenciais 
clientes 

 Dificuldades de acesso a serviços e equipamentos 
(apoio à família, saúde, protecção, educação, etc) 

 Más condições de habitação e acesso a transportes 

 Trajectórias espaciais e sociais de exclusão 

 Dinâmicas de organização familiar 

 Pertença a círculos de pobreza instalada 

 Auto imagem desvalorizada 

 Falta ou distorção da informação 

 Fraca capacidade de mobilização colectiva e de 
reivindicação 

 Escassez de iniciativa estratégica e orientação para a 
sobrevivência quotidiana 

 Acomodação à escassez de oportunidades e falta de 
motivação 

 Indisciplina pessoal e menor capacidade de 
desempenho social regular 

FA
CT

O
R
ES

 O
BJ

EC
TI

VO
S 

PESSOAS E SEUS CONTEXTOS (CAPACIDADES E COMPETÊNCIAS) 

F
ACTO

R
ES SU

BJECTIVO
S 

in, Capucha (2005) 
 

O conceito de modo de vida traduz a multidimensionalidade dos fenómenos de 

pobreza e exclusão, na medida em que agrega a dimensão social (redes de 

sociabilidade, estrutura familiar, estatuto social), a dimensão cultural e simbólica 

(orientações face ao presente e ao futuro) e a dimensão espacial e temporal (trajectos 

e localização das interacções). A relação que entre elas se estabelece é enquadrada 

pelas variáveis societais que, pelo seu carácter estrutural, condicionam as trajectórias e 

determinam as oportunidades. 

                                                           
7 Relativamente aos valores de solidariedade e justiça social importará questionar o que nos une, hoje, enquanto estrutura social, face a 
um tempo em que se estendem os domínios da precariedade, e a vulnerabilidade se torna omnipresente, como um risco social ao qual 
todos estamos sujeitos. 
8 Até que ponto a responsabilidade social das empresas está presente na relação social primeira que estabelecem? Recorda-se 
particularmente a extensividade das novas modalidades de emprego, e o desrespeito por direitos e deveres previstos no código de 
trabalho, nomeadamente no que respeita às condições de trabalho (horário, higiene e segurança, contribuições para a segurança social, 
férias...) 
9 Traço da pós-modernidade 
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Os factores estruturais de pobreza e da exclusão passam tanto pela questão da 

distribuição dos rendimentos, da persistência e agravamento das desigualdades, como 

pela dinâmica da economia e configuração do sistema produtivo, pelas práticas de 

consumo, pela estrutura de qualificações da população, pelas dinâmicas demográficas, 

pela evolução do emprego e do desemprego, pelas políticas sociais, pelas 

representações e valores dominantes e pelo desenho territorial de todas estas 

variáveis. 

Ao rejeitar visões de natureza mais fatalista, segundo as quais a exclusão, 

enquanto estado, assumia o predicado da irreversibilidade, o conceito de modos de 

vida salienta a possibilidade de activação presente em cada actor social. Na realidade 

potencia uma análise das estratégias individuais, familiares ou grupais que permitem 

que alguns procedam a uma afectação estratégica dos recursos, capitais e 

oportunidades disponíveis, no sentido de modificar as suas condições e modo de vida. 

A definição de uma estratégia, a construção de um projecto e a adopção de 

comportamentos diferenciados, torna possível romper com ciclos pautados por estilos 

de vida que excluem. Neste sentido, o conceito ajuda a focalizar a nova geração de 

políticas sociais, revelando-se ajustado à sua matriz «activa», bem como aos princípios 

da capacitação, do desenvolvimento de competências e da promoção do 

empowerment. 

O mapeamento dos diversos modos de vida da pobreza em Portugal é 

construído em torno de dois eixos, um relacionado com os perfis de competências, as 

oportunidades e os recursos materiais; outro relativo a variáveis relacionais e culturais. 

Assim, Capucha (2005) define sete modos de vida da pobreza em Portugal: 

destituição, restrição, dupla referência, poupança, convivialidade, investimento na 

mobilidade, transitoriedade e desafectação. 
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Quadro 22 
Caracterização dos diferentes modos de vida 

 CATEGORIAS E 
GRUPOS SOCIAIS 

DOMINANTES 

BENS E FORMAS 
DE CONSUMO 

PREDOMINANTES 

PERCEPÇÃO DA 
POSIÇÃO SOCIAL 

ESTRATÉGIAS DE 
ORIENTAÇÃO DE VIDA 

REPRESENTAÇÃO DO 
PASSADO, DO 

PRESENTE E DO 
FUTURO 

Destituição 

Migrantes campo/ 
cidade mal 
sucedidos; famílias 
numerosas com 
acumulação de 
“handicaps”; sem 
abrigo 

Caridade Sentimento de 
incapacidade de 
desempenho social 

Ausência de 
estratégia – lógica 
da sobrevivência, 
face à presença 
constante do risco 
social 

Vivência reduzida 
ao quotidiano 

Restrição 

Operários e 
empregados 
pouco 
qualificados, com 
baixos 
rendimentos e 
empregos 
instáveis; 
reformados com 
baixas pensões, 
assalariados 
agrícolas; idosos; 
famílias 
monoparentais; 
pessoas com 
deficiência 

O indispensável 
para a 
sobrevivência 

Consciência da 
situação de 
carência (com ou 
sem pobreza 
envergonhada e 
dependência). 
Ressentimento e 
sentimento de 
incapacidade para 
inverter a situação 
de pobreza. 

Sobrevivência 
quotidiana 

- Passado negativo 
- Presente 
resignado ou 
ressentido 
- Futuro sem 
perspectivas nem 
projectos 

Dupla referência 

Imigrantes 
africanos 

O indispensável 
à sobrevivência 
com alguns 
consumos 
ostentatórios 

Duas sociedades 
de referência 

Acumulação de 
capital económico 
tendo em vista o 
possível regresso 
(pouco frequente) 

- Valorização do 
passado, embora 
pobre 
- Presente 
encarado com 
sacrifício em nome 
de um futuro com 
melhores condições 

Poupança 

Campesinato e 
campesinato 
parcial 

Produção para 
consumo 
próprio, 
contracção do 
consumo. 
Frequência de 
situações de 
plurirendimento 

Relação de 
atracção/contraste 
com a cidade; 
penetração da 
cultura urbano 

Reprodução da 
família e do 
património; 
preparação da 
velhice; possível 
saída da pobreza 

Relação ambígua 
com o passado 
(Materialmente 
negativa, mas 
valorizado do ponto 
de vista simbólico); 
Reprodução cíclica 
do modo de vida 
no presente; 
Projectos 
defensivos para o 
futuro 

Convivialidade 

Famílias urbanas 
de rendimentos 
incertos; semi-
legais ou ilegais; 
ciganos 

Excesso lúdico 
no consumo de 
bebidas e 
comida; 
objectos de 
tecnologia 
moderna 

Produção de 
culturas populares 
ou de 
contraculturas; 
pertença a redes 
locais identitárias; 
tentativa de “estar 
em dia com a 
sociedade” 

Expediente e 
dependência; 
valorização da 
produção de prazer 
convivial 

Valorização afectiva 
do passado (da 
cultura e da 
tradição), mas 
penúria material. 
Presente vivido 
com intensidade. 
Ausência de 
preocupação com o 
futuro 

Investimento na 
mobilidade 

Operários e 
empregados com 
alguma 
escolaridade, 
emprego (cada 
vez menos) 
estável e 
rendimento fixo 

Prioridade às 
despesas com a 
educação dos 
filhos 

Integração; boa 
vontade 
(relativamente aos 
padrões de vida e 
valores tidos como 
normais) 

Acumulação de 
capital escolar 
(investimento na 
segunda geração) 
Principais 
obstáculos: 
insucesso escolar e 
segmentação do 
mercado de 
trabalho 

Passado pobre; 
Presente: tempo de 
preparação de um 
futuro em posição 
melhor 

(Cont. pág. seg.) 
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(continuação) 

 

CATEGORIAS E 
GRUPOS SOCIAIS 

DOMINANTES 

BENS E FORMAS 
DE CONSUMO 

PREDOMINANTES 

PERCEPÇÃO DA 
POSIÇÃO SOCIAL 

ESTRATÉGIAS DE 
ORIENTAÇÃO DE VIDA 

REPRESENTAÇÃO DO 
PASSADO, DO 

PRESENTE E DO 
FUTURO 

Investimento na 
mobilidade II 

Operários e 
empregados com 
alguma 
escolaridade, 
emprego estável e 
rendimento fixo 

Prioridade às 
despesas com a 
apresentação 
e/ou poupança 

Integração; boa 
vontade 
(relativamente aos 
padrões de vida e 
valores tidos como 
normais) 

Procura de 
oportunidades de 
ascensão 
profissional; 
acumulação de 
reservas de 
segurança. 
Principal obstáculo: 
segmentação do 
mercado de 
trabalho 

Passado pobre; 
Presente: tempo de 
preparação de um 
futuro em posição 
melhor 

Transitoriedade 

Desempregado; 
famílias 
monoparentais; 
jovens à procura 
de primeiro 
emprego; alguns 
pensionistas 

Restringidos Sentimento de 
privação 
relativamente a 
situações 
anteriores e às 
expectativas então 
criadas 

Procura de 
recuperação da 
situação perdida; 
acomodação ou 
sentimento de 
incapacidade, 
implicando a 
passagem a outros 
modos de vida 

Passado próspero 
relativamente a um 
presente que 
constitui uma 
trajectória de 
entrada na 
pobreza. 
Futuro incerto 

Desafectação 

Reclusos e ex-
reclusos; 
toxicodependentes
, crianças em 
risco, sem abrigo 

Institucionalme
nte 
disponibilizados
; expediente, 
crime 

Ruptura com laços 
familiares, força 
dos grupos 
fusionais, 
isolamento 

Desorientação; 
organização de 
valores em 
contextos 
marginais 

O tempo centra-se 
no dia-a-dia 

Adaptado de Capucha, 2005 
 

 

Tomando por pano de fundo a sociedade portuguesa e estabelecendo uma 

triangulação entre as dimensões trabalho/produção; consumo/lazer e 

educação/formação, Martins, Mauritti e Firmino da Costa (2004) propõem, a partir da 

análise dos dados disponíveis nas bases de microdados do Instituto Nacional de 

Estatística, uma tipologia de padrões de vida. Segundo esta, na sociedade portuguesa, 

prevalecem cinco padrões de vida diferenciados e portadores de uma forte distinção 

social: 
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Quadro 23 
Tipologia de modos de vida 

 
Traços característicos 

Peso relativo de 
cada padrão de 

vida 

Destituídos 

 Ausência de escolaridade 
 Categorias socioprofissionais dominantes: agricultores 
independentes e operários industriais 
 Situação face ao trabalho: maior relevância da população 
reformada 
 Padrões de consumo: pese embora a sua reduzida 
capacidade de consumo, verifica-se o acesso de tecnologias 
massificadas nas sociedades contemporâneas 
 Forte prevalência de população idosa 
 Territorialização: forte presença em espaço rural 

12.6% 

Restritivos 

 Baixos níveis de escolaridade (predominância do 1º ciclo do 
ensino básico) 

 Categorias socioprofissionais dominantes: assalariados da 
industria e serviços 

 Situação face ao trabalho: maior relevância de empregados 
(41.2%), reformados (28%) e domésticas (15%) 

 Padrões de consumo: pautados por níveis de suficiência 
 Territorialização: espaços urbanos e periferias urbanas 

23.9% 

Massificados 

 Níveis de escolaridade ao nível do ensino básico 
 Categorias socioprofissionais dominantes: assalariados da 
industria e serviços 

 Situação face ao trabalho: relevância de empregados  
 Padrões de consumo: acesso a bens e serviços mais 
diversificados 

 Territorialização: espaços urbanos e periferias urbanas 

35.2% 

Instalados 

 Quanto aos níveis de escolaridade distingue: uma parcela 
com habilitações escolares equivalentes ao 1º ciclo (23%), 
outra com o 3º ciclo do ensino básico (25%) e uma outra 
com ensino secundário (27%) 

 Categorias socioprofissionais: os mais qualificados 
desempenham funções técnicas ou de enquadramento, os 
restantes integram a categoria de empregados 
executantes. Os menos qualificados são operários da 
indústria 

 Situação face ao trabalho: para além dos empregados 
enquadram este padrão de vida alguns pequenos 
empresários, dirigentes e profissionais liberais 

 Padrões de consumo: diversificados e alargados a diversos 
domínios de consumo 

 Territorialização: espaços urbanos 

21.1% 

Qualificados 

 Elevados níveis de capital educativo e de qualificação 
profissional (60% possui formação superior) 

 Categorias socioprofissionais: inserções profissionais de 
topo em categorias profissionais técnicas ou de 
enquadramento 

 Padrões de consumo: práticas de consumo diversificadas 
pautadas pela distinção presente nos segmentos de 
consumo de privilegiam –cultura, educação, tecnologias de 
informação e comunicação, desporto, lazer, estética e 
imagem 

 Territorialização: espaços urbanos 

7.2% 

Fonte: Martins, Mauritti e Costa (2004) 
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A pobreza e exclusão serão realidades mais vincadas nos dois primeiros 

padrões, estando o padrão «massificado» em situação de maior vulnerabilidade. 

É interessante verificar, como salientam vários autores (Capucha, Almeida, 

Firmino da Costa, Martins, Mauritti), que em Portugal as desigualdades conhecem 

padrões territoriais. Se o envelhecimento no mundo rural se faz por aqueles que 

apresentam estilos de vida pautados pela destituição de recursos, capitais e 

oportunidades, os processos de litoralização e crescimento urbano são da 

responsabilidade daqueles que detêm recursos socioeducativos e socioprofissionais 

mais elevados. 

O peso relativo dos diferentes padrões de vida na estrutura da sociedade 

portuguesa revela a presença de “grandes clivagens e assimetrias sociais, cuja 

estrutura de oportunidades diferenciada manifesta em cada um destes perfis, revela 

um grupo de padrões qualificados que vê a sua distinção reforçada face à 

preponderância de grupos de indivíduos que integram categorias desprovidas daquilo 

que se considera o mínimo para a sobrevivência” (Martins e al, 2004: 84). 

O desemprego é um traço que caracteriza o objecto de análise. A 

transitoriedade caracteriza, de acordo com a análise de Capucha, o seu modo de vida. 

Assim, a passagem para outro modo de vida será mais breve ou demorada, mas 

acabará por acontecer. Neste processo, importa perceber as fragilidades e 

potencialidades detidas e mobilizadas pelo desempregado na transição para outro 

modo de vida. A transição entre modos de vida remete-nos para os processos de 

desqualificação social, nos quais Paugan (2003) identifica três tipos de relações entre 

os serviços de intervenção social e os beneficiários: pontuais, regulares e infra- 

-intervenção. Cada uma delas surge associada aos diferentes estados da carreira de 

beneficiário: fragilizado, assistido ou marginalizado. A transição entre eles corresponde 

à crescente dependência dos serviços. 

O desemprego, as inserções pontuais e breves em sectores da economia 

paralela e a precariedade dos vínculos laborais, elementos aos quais surgem 

frequentemente associadas outras problemáticas como os baixos níveis de qualificação 

escolar e profissional, a instabilidade familiar e a ausência de expectativas, são factores 

que contribuem para a exclusão de uma parte da população. “Num contexto de 

expansão global dos diplomas superiores e de crescimento das competências escolares 

exigidas nos diversos planos da vida em sociedade, questões como os baixos níveis de 

qualificação escolar e os elevados índices de insucesso e abandono escolar, assumem 
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uma grande importância na geração da exclusão socio-profissional” (Capucha, 1998: 

63). 

Analisando as situações de exclusão face ao emprego, Capucha (1998) aponta, 

mediante a conjugação de um conjunto de factores, quatro situações tipo: indivíduos 

com dificuldades de inserção devido às baixas qualificações escolares; sujeitos e 

famílias em situação de pobreza persistente (que associam às baixas qualificações e às 

dificuldades objectivas daí decorrentes, factores de ordem subjectiva como o 

desencorajamento, a desorganização, a instabilidade emocional e o sentimento de 

resignação); pessoas com handicaps específicos (deficiência física ou mental) e aqueles 

que adaptam modos de vida marginais. Esta categorização “retém como principal 

vector aquele que agrupa de um lado factores mais ligados às competências 

profissionais e às oportunidades de emprego e, de outro, factores mais ligados às 

competências relacionais e às orientações culturais” (Capucha, 1998: 67). 

Num momento em que a participação no mercado de trabalho se assume como 

factor central para a inclusão, a acumulação de desvantagens naquele domínio poderá 

representar a persistência de situações de maior fragilidade social. A situação face ao 

mercado de trabalho é um elemento central na definição da identidade pessoal e do 

estatuto social, sendo indissociável de um quadro de representações sociais e de 

referências simbólicas, segundo o qual o trabalho assume um valor fundamental. 

Trata-se de uma realidade não tangível mas que define modelos e estilos de vida. A 

sua associação a vectores estruturais determina e condiciona os percursos de vida de 

indivíduos e famílias, contribuindo para a solidificação de vulnerabilidades, dificultando 

uma possível ruptura como modos de vida que, ao serem interiorizados, geram 

processos de socialização em exclusão. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

A investigação apresentada teve com problemática central a inserção 

profissional de pessoas em situação de exclusão socioprofissional. Ao longo de todo o 

estudo procurou responder-se a uma questão central: representa a Loja de Emprego 

uma estratégia de (re)inserção profissional para os beneficiários da medida RSI? 

O conhecimento sociológico produzido relativamente às problemáticas 

exploradas – mercado de trabalho, pobreza/exclusão e políticas sociais e sua 

apropriação a nível territorial – e a proximidade da investigadora ao terreno de 

investigação, permitiram a definição dos eixos teóricos do estudo, bem como o seu 

objecto empírico e os seus objectivos. A importância da análise sociológica das 

questões relativas ao funcionamento do mercado de trabalho e à organização das 

estruturas sociais, enquanto contextos de ruptura ou de reprodução de ciclos de 

pobreza e de exclusão, decorre da necessidade de conhecer de forma aprofundada a 

realidade e os problemas sociais. Só assim será possível actuar sobre eles. 

A centralidade do trabalho para a estruturação das relações sociais implica a 

análise dos efeitos produzidos pelos actuais modelos de organização do trabalho, pela 

emergência de novas modalidade de emprego e pela crescente segmentação do 

mercado de trabalho, sobre a reconfiguração das relações sociais e sobre a 

constituição de diferentes modos de vida. Os desafios colocados à intervenção social 

consubstanciam-se numa nova geração de políticas sociais, da qual fazem parte as 

políticas activas de emprego.  
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Ao longo do percurso da investigação pretendeu avaliar-se a validade de uma 

nova metodologia de intervenção assente nos princípios da proximidade, da promoção 

do empowerment e do desenvolvimento de competências, junto de uma franja de 

população que, por acumular vulnerabilidades, se encontra em situação de fragilidade 

social ou de dependência face à intervenção social. Neste sentido, definiu-se como 

objectivo geral da investigação a compreensão das estratégias de inserção profissional 

de desempregados com dificuldades acrescidas de regresso ao mercado de trabalho. 

Para tal delimitou-se o objecto de estudo à população acompanhada na Loja de 

Emprego de Matosinhos abrangida pela medida RSI. 

A articulação entre as problemáticas em análise representou, pela sua 

abrangência, o grande desafio deste percurso. Por este motivo foram definidos 

objectivos específicos, não exclusivos, que permitissem a emergência de novos dados. 

Assim, pretendeu-se: encontrar possíveis regularidades ao nível das histórias e 

percursos de vida e das estratégias definidas para gerir ou romper com esses 

percursos; perceber em que medida a (re)inserção no mercado de trabalho representa, 

de facto, uma ruptura com situações de pobreza/exclusão; conhecer os mecanismos 

de reprodução ou ruptura com situações de pobreza/exclusão dos beneficiários; 

analisar a forma como é valorizado o trabalho e perceber em que medida a estratégia 

de intervenção adoptada na Loja de Emprego se revela eficaz na activação do seu 

público-alvo e na promoção da sua inserção. 

Qualquer trabalho de investigação é resultado de escolhas epistemológicas e 

metodológicas que enquadram a leitura da realidade. Esta viagem pelos caminhos da 

investigação sociológica não foi excepção. As dificuldades e os desafios foram 

constantes, tendo inviabilizado a exploração de uma análise mais alargada do ponto de 

vista da população em estudo. O modelo explicativo construído a partir dos eixos 

teóricos adoptados e as três hipóteses formuladas funcionaram como fios condutores 

na leitura dos dados. O tamanho da amostra representou a maior limitação à análise 

dos resultados que se confinam aos limites amostrais, deixando em aberto outras 

pesquisas sobre esta realidade. São trilhos que ficam em aberto e para os quais se 

reservam outras viagens. 

No caminho percorrido encontraram-se regularidades ao nível das trajectórias 

individuais dos inquiridos. São regularidades visíveis nas condições objectivas que as 

enquadram e que se retraduzem em situações de precariedade que contribuem para 

adensar, face à actual conjuntura, vulnerabilidades que os colocam em situação de 

risco ou de iminente risco social. 
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A primeira hipótese formulada referia-se à construção de modos de vida 

específicos por parte dos beneficiários de RSI, que seriam integrados do ponto de vista 

subjectivo (ao nível da identidade) e das práticas relacionais através do afunilamento 

das redes relacionais. São modos de vida marcados por uma relação de dependência 

económica, financeira e social face às políticas sociais. 

A análise dos dados permitiu a verificação desta hipótese. Os resultados obtidos 

tornaram evidente que, para os inquiridos, o afastamento prolongado do mercado de 

trabalho e a instrumentalização de uma medida de protecção social, percebida como 

uma “ajuda” que garante os níveis mínimos de sobrevivência, contribuem não só para 

o progressivo fechamento das suas redes de sociabilidade, como também para o 

reforçar de sentimentos de desânimo e de incapacidade social. Estes factores 

concorrem para reforçar modos de vida que são integrados tanto do ponto de vista 

subjectivo, reforçando identidades negativas, como ao nível das suas práticas 

relacionais. Aí forma-se um círculo relacional que se encerra sobre os seus próprios 

limites. São modos de vida que se caracterizam pela relação de dependência 

económica e financeira da prestação de RSI (instrumentalização da medida), e pelo 

agravamento de situações de vulnerabilidade social visíveis em processos de exclusão. 

Esta expressa-se em processos de desqualificação e dessocialização decorrentes quer 

da situação de desemprego, quer da interiorização da condição de desempregado e do 

estatuto de beneficiário. A desqualificação social é sentida e vivenciada num 

sentimento de vergonha relativamente às actuais condições de vida. Esta nova 

realidade repercute-se no enfraquecimento e na progressiva quebra de laços sociais, 

bem como no afastamento das instituições e na desvalorização da participação cívica. 

A persistência dos factores de vulnerabilidade, os perfis de competências 

detidos e a segmentação do mercado de trabalho, surgem, na segunda hipótese, como 

factores que favorecem a manutenção de modos de vida e que dificultam o regresso 

ao emprego. São aspectos que condicionam a mobilidade social também limitada por 

perfis de competências desajustados às actuais necessidades do mercado de trabalho, 

pela desvalorização dos contextos de aprendizagem e pela incapacidade de construir 

projectos de vida. A exclusão dos diferentes campos e domínios sociais reflecte-se 

numa demissão face ao futuro. 

O desemprego enquanto ausência de emprego representa muito mais do que a 

perda da fonte de rendimentos. Representa a interiorização de um sentimento de 

inferioridade social que, juntamente com a privação de recursos e com a destituição de 

capitais negociáveis no mercado de trabalho, se reforçam mutuamente. A manutenção 
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de modos de vida pautados pela precariedade, associada à crise da relação salarial, 

limitam a inserção profissional destes indivíduos ao segmento secundário do mercado 

de trabalho e aumentam a inempregabilidade daqueles que se encontram há mais 

tempo afastados do núcleo duro das relações sociais. Esta realidade, em alguns casos 

acrescida da desvalorização de respostas formativas (por parte de uma franja dos 

inquiridos), contribui para reforçar o sentimento de valorização do trabalho, que 

continua a ser encarado, quer pelo discurso institucional, quer pelos 

desempregados/beneficiários, como o principal meio de inserção social. Embora 

esbarre com fragilidades decorrentes dos percursos pessoais, familiares, educativos e 

profissionais, que per si funcionam como obstáculos, o trabalho continua a ser a 

primeira prioridade para a maioria dos inquiridos. A ele se atribui a capacidade de 

mobilizar a mudança. 

Perceber de que forma os indivíduos organizam os seus modos de vida, como 

afectam os seus recursos (materiais, cognitivos, relacionais e simbólicos), como 

aproveitam as oportunidades e como interferem, através da sua acção, nas suas 

condições de vida, são elementos essenciais para o desenho das políticas sociais e da 

sua apropriação a nível micro. Em que medida estas potenciam as sinergias disponíveis 

tendo em vista a efectiva promoção da mudança? 

Como referido ao longo da apresentação da investigação realizada, a Loja de 

Emprego de Matosinhos surgiu como projecto experimental, pretendendo testar uma 

nova metodologia de intervenção junto da população desempregada do Concelho. No 

decurso do estudo procurou perceber-se de que forma ela é percebida e valorizada 

pelos desempregados acompanhados que beneficiam da medida RSI. A terceira 

hipótese formulada previa que, dada a forte instrumentalização da medida, o serviço 

fosse valorizado mais pelo alargamento das redes de sociabilidade, pela aprendizagem 

e pelo desenvolvimento de competências, do que enquanto estratégia de reacesso ao 

mercado de trabalho. Não se conseguiu uma verificação forte desta hipótese, surgindo 

aqui dois tipos de estratégias: uma que encara a Loja como resposta para o processo 

de procura de emprego, havendo aqui uma transferência de responsabilidade 

relativamente a este processo; outra em que a Loja é vista como um meio para 

aumentar competências, alargar os círculos relacionais e poder encontrar emprego. 

A este nível concluiu-se que a Loja de Emprego é valorizada pelos inquiridos 

enquanto um recurso que irá fazer algo de que eles já se demitiram: procurar 

emprego. Assim, e atendendo ao facto de essa ser a sua prioridade em termos de 
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projecto, a Loja representa para eles uma estratégia (passiva) para viabilizar a sua 

reinserção profissional. 

Porém, atendendo às competências apresentadas pelos inquiridos, importa 

reflectir sobre a eficácia desta opção quando adoptada de forma isolada. O desajuste 

dos perfis de competências detidos relativamente aos que são requeridos pelo 

mercado de trabalho, impõe que às estratégias de procura de emprego (mesmo 

quando transferidas para outros agentes) se associem outras que permitam o efectivo 

desenvolvimento de competências. Contudo, trabalhar a empregabilidade obriga ao 

envolvimento e activação dos desempregados. A este nível pode constatar-se que há 

uma franja de inquiridos que continua a desvalorizar planos de natureza formativa. 

Para todos aqueles que se disponibilizam a percorrer respostas formativas, no 

sentido de enriquecer o seu reportório de competências, constata-se que a formação é 

valorizada pela aprendizagem que permite e pelo efeito que esta desencadeia ao nível 

do reforço da auto-estima e da auto-confiança. O alargamento dos círculos de 

sociabilidade é igualmente valorizado. As identidades individuais são questionadas pelo 

sentimento de “afinal eu ainda consigo”. Assim, considera-se que a grande mais-valia 

deste tipo de resultados advém do facto de serem questionados modos de vida 

assumidos como uma condição imutável. O efectivo envolvimento dos desempregados 

na construção de um projecto faz com que seja interrogada a acomodação a modos de 

vida interiorizados e exteriorizados ao nível das suas práticas. 

O papel dos agentes externos nos processos de mobilização de mudança surge 

como elemento central, para todos aqueles que se disponibilizam para projectos mais 

estruturados. Os serviços e/ou técnicos para os quais transferem a responsabilidade da 

gestão da sua vida encontram-se fora das suas redes relacionais e poderão, por isso, 

estimular novos formas de perceber a realidade, alargando horizontes e abrindo novos 

caminhos. Contudo, estas estratégias comportam duas exigências: por um lado, 

importa trabalhar com o beneficiário a dimensão da inserção inerente à medida RSI; 

por outro, obriga ao progressivo e efectivo envolvimento do beneficiário na construção 

do seu projecto de vida. Destas decorre uma outra inerente à natureza social dos 

processos de exclusão social. Envolver os beneficiários das políticas sociais e dos 

projectos de intervenção em estratégias de investimento que projectam os resultados 

para o futuro, impõe a materialização, na comunidade, de efectivas oportunidades de 

inserção. Sem elas estaremos a defraudar expectativas e a trabalhar para reforçar, 

novamente, sentimentos de desânimo e de incapacidade social. 
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Os dados dos questionários demonstram que, no final de 2007, 85% dos 

inquiridos continuavam a ser acompanhados pela Loja de Emprego, mantendo-se a sua 

situação de desemprego. Trabalhar a empregabilidade, motivar e mobilizar os 

indivíduos para a mudança, não basta por si para romper com processos de exclusão. 

A ausência de condições que permitam a formulação de projectos e que tornem os 

sonhos legítimos é um elemento central para a actuação sobre as causas subjacentes 

aos processos de exclusão. A importância de concretizar efectivas possibilidades de 

inserção, social e/ou profissional, impõe-se para que estas medidas não tenham 

resultados perversos ou meramente gestionários. 

A racionalidade própria de modos de vida pautados pela precariedade e pela 

incerteza, ao reforçar a manutenção de uma relação de dependência face à medida de 

protecção social RSI, dificulta a efectivação da mudança. A dimensão da inserção 

subjacente a esta política de mínimo garantido continua relegada para um plano 

secundário pelos usuários da medida. O desconhecimento do teor dos PI’s e a não 

participação na sua construção, faz da inserção uma realidade externa e estranha à 

maioria dos inquiridos. Falar-lhes em inserção é colocá-los em terrenos onde os 

caminhos os forçam a pensar no que poderão vir a encontrar no final. Partir nessa 

viagem obriga-os a sonhar com ela. Obriga-os a preparem-se e a reunir tudo o que 

precisam para chegar. Mas chegar onde? O fim é algo que está distante e que os 

obriga a projectarem-se num futuro no qual depositam poucas esperanças. Ora, isso é 

obrigá-los a algo que não estão habituados e, em muitos casos, nem sabem fazer, 

dada a intensa vivência do presente e a incerteza do futuro. Isso é obrigá-los a sonhar. 

Os processos de exclusão não são naturais, são realidades sociais que resultam 

do funcionamento, ou do desfuncionamento, das estruturas sociais. Questionar a 

problemática da exclusão implica questionar o funcionamento institucional, bem como 

as redes, as teias e os valores que sustentam a interacção social. Não o fazer poderá 

contribuir para que ao invés de se combater, se acentue a expressão destas realidades 

sociais. 

Não o fazer é deixar que o presente nos feche os olhos para o futuro… 
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ANEXO A 
 

 

Inquérito por questionário 



 



 

 

O seguinte questionário insere-se num estudo relativo às estratégias de reinserção profissional dos inscritos 

na Loja de Emprego que beneficiam da medida Rendimento Social de Inserção. 

 
 
 
Iniciamos o questionário por lhe solicitar alguns dados sobre si e a sua família  

 
 

Elementos sociodemográficos 
 
1. Sexo:  Feminino  

   Masculino  
 
2. Qual a sua idade? _____ anos 
 
3. Em que concelho nasceu (no caso de ter nascido no estrangeiro indique o país)? _____________________ 
 
4. Tem irmãos?  Sim   Quantos?_______________ 
   Não  
 
5. Em que freguesia reside actualmente?   Matosinhos   

Sra. da Hora   
Leça da Palmeira  
Leça do Balio   
Lavra    
Guifões    
Custóias   
Perafita    
Sta. Cruz do Bispo  
São Mamede Infesta  

 
6. Reside em    Casa própria    

Casa arrendada    
Casa de familiar    
 
Casa de habitação social  
Ilha     
 
Casa unifamiliar    
Andar     

 
 
7. Qual o seu estado civil?  Solteiro(a)            (Avance para a questão nº9) 

Casado(a)      
União de Facto       
Divorciado(a) ou Separado(a)    
Viúvo(a)      

 
8. Que idade tinha quando casou (ou começou a viver maritalmente)? ________ 
 
9. Quantas relações maritais já teve? 

Nenhuma  
1    
2    
3    
4 ou +   



 

10. Qual o nível de escolaridade (completo) dos seus pais e cônjuge (indique igualmente no caso de já terem 
falecido):  

 Pai Mãe Cônjuge 

(caso seja casado ou viva 
em união de facto) 

Não sabe ler nem escrever    
Sabe ler e escrever sem grau de ensino     
Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe)    
Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente)     
Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso 
comercial, industrial ou equivalente)    

Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, 
Antigo 7º ano do liceu ou equivalente)    

Formação media ou superior    
 
11. Qual a situação profissional dos seus pais e cônjuge (ou última, no caso de estar reformado ou já ter 
falecido) 
11.1. 

SITUAÇÃO ACTUAL FACE AO TRABALHO Pai Mãe Cônjuge 

Trabalha    
Está desempregado(a) à procura de novo emprego    
Está desempregado(a) à procura do primeiro emprego regular    
Estuda    
Frequenta formação     
Frequenta um estágio    
Ocupa-se exclusivamente das tarefas domésticas    
Reformado/Pensionista    
Está incapacitado para o trabalho    
Outra    
Qual? _______________________________________________________________________ 

 
11.2. (ou última, no caso de estar reformado ou já ter falecido) 

 Pai Mãe Cônjuge 

Profissão     

 
11.3. (ou última, no caso de estar reformado ou já ter falecido) 

SECTOR DE ACTIVIDADE Pai Mãe Cônjuge 

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura     

Pesca    

Indústrias Transformadoras     

Indústrias Extractivas    

Construção     

Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água    

Transportes e Armazenagem e Comunicações    

Comércio por Grosso e a Retalho    

Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico    

Alojamento e restauração     

Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas    

Actividades financeiras    

Educação    



 

Saúde e acção social    

Administração pública, defesa e segurança social    

Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais    

11.4. (ou última, no caso de estar reformado ou já ter falecido) 
SITUAÇÃO NA PROFISSÃO Pai Mãe Cônjuge 
Trabalhador por conta própria (com empregados)     
Trabalhador por conta própria (sem empregados)     
Trabalhador independente     
Trabalhador por conta de outrém    
Trabalhador familiar não remunerado    
Outra    
Qual? _______________________________________________________________________________ 

 
12. Tem contacto regular com a sua família (pais, irmão, tios, primos, avós…) 

Sim  
Não  (Avance para a questão nº 14) 
 

13. Com que regularidade? 
Menos de uma vez por mês  
Uma vez por mês    
Várias vezes por mês   
Uma vez por semana   
Várias vezes por semana   
Todos os dias    

 
14. Como classifica a sua relação com os seguintes elementos da sua família: 

 Muito má 
 
1 

Má 
 
2 

Nem boa, 
nem má 

3 

Boa 
 
4 

Muito boa 
 
5 

Pai      
Mãe      
Irmãos      
Marido/Companheiro      
Filhos      
Sogros      
Cunhados      

 
15. A que razão atribui o tipo de relacionamento que mantém com os elementos da sua família? 
(Assinale apenas um item, relativamente a cada um dos seus familiares) 

 Pai Mãe Irmãos Marido 
Companheiro Filhos Sogros Cunhados 

Pessoa conflituosa        

Feitios muito diferentes        

Comportamento agressivo/violento        

Dependência de drogas        

Inveja        

Estilos de vida diferentes        
        

Questões relacionadas com a 
personalidade do outro        

Inter-ajuda        

Objectivos de vida idênticos        

Somos parecidos        

Relação de grande afectividade        
 



 

 
16. Com que regularidade se encontra com os seus amigos? 

Nunca     
Menos de uma vez por mês  
Uma vez por mês    
Várias vezes por mês   
Uma vez por semana   
Várias vezes por semana   
Todos os dias    

 
17. Tem alguém com quem possa falar sobre os seus problemas pessoais? 

Sim  
Não  (Avance para a questão nº 19) 

 
18. Quem? ________________________________________ 
 
As questões que se seguem dizem respeito ao seu percurso escolar e profissional 
 
Percurso educativo 
 
19. Com que idade abandonou a escola?_______________ 
 
20. Porque razão abandonou a escola: 

 Sim Não 
Dificuldades financeiras da família   
Não gostava da escola   
Optou por trabalhar para ter a sua independência financeira   
Insucesso escolar   
Absentismo escolar   
Necessidade de prestar assistência familiar   
Motivos de saúde   
Concluiu todos os níveis de ensino   

 
21. Já integrou algum processo que lhe permitisse aumentar as suas habilitações escolares? 

Sim  
Não  (Avance para a questão nº27) 
 

22. Que idade tinha? ______________________________ 
 
23. Porque razão iniciou esse processo:  

 Sim Não 
Encaminhado pelo Centro de Emprego   
Encaminhado pela Segurança Social   
Para ocupar o tempo   
Para desenvolver novas aprendizagens   
Para aprender uma profissão   
Para conhecer pessoas diferentes   
Para aperfeiçoar/actualizar conhecimentos   
Para ser mais fácil arranjar emprego   
Para progredir na carreira   
Encaminhado por outro serviço   
Qual? ______________________________________________________________________ 

 
24. Que tipo de processo? 

Processo de formação profissional   
Ensino recorrente     
Alfabetização      
Ensino nocturno      
Cento de Novas Oportunidades/Centro de RVCC  



 

25. Concluiu o processo? 
Sim  (Avance para a questão nº 27) 
Não  

 
26. Porquê?  

 Sim Não 
Ainda está em curso   
Não consegui conciliar essa actividade com as restantes responsabilidades   
Não gostei do processo   
Era muito difícil    
Necessidade de prestar assistência familiar   
Motivos de saúde   
  

27. Qual o seu nível de escolaridade (completo)? 
Não sabe ler nem escrever            

 
Sabe ler e escrever sem grau de ensino           

 

Ensino Básico – 1º ciclo (ensino primário ou 4ª classe)          
 

Ensino Básico – 2º ciclo (ensino preparatório ou equivalente)         
 

Ensino Básico – 3º ciclo (9º ano, antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial ou equivalente)  
Ensino Secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente)     

 
Formação média ou superior            

 

 
 
Percurso profissional 
 
28. Qual a sua situação ocupacional actual (assinale unicamente um item)? 

Procura de 1º emprego          (Avance para a questão nº 59) 
Trabalha por conta própria         (Avance para a questão nº 39) 
Trabalha por conta de outrem         (Avance para a questão nº 39) 
Trabalha de forma irregular (biscates)     
Está desempregado(a) à procura de novo emprego   
Está desempregado(a) à procura do primeiro emprego regular  
Estuda         
Frequenta formação       
Frequenta um estágio       
Ocupa-se exclusivamente das tarefas domésticas    
Reformado/Pensionista       
Está incapacitado para o trabalho      
Outra         
Qual? ______________________________________________________________________________ 

 
29. Há quanto tempo está desempregado? 

Menos de 6 meses   
Entre 6 e 12 meses   
Entre 12 e 18 meses   
Entre 18 e 24 meses   
Mais de 24 meses   
 

30. Qual era a sua profissão? __________________________________________ 



 

31. Em que sector de actividade desenvolveu a sua última experiência profissional: 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura      
Pesca           
Indústrias Transformadoras        
Indústrias Extractivas         
Construção          
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água    
Transportes e Armazenagem e Comunicações      
Comércio por Grosso e a Retalho        
Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico   
Alojamento e restauração        
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas   
Actividades financeiras         
Educação           
Saúde e acção social         
Administração pública, defesa e segurança social      
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais    

 
32. Qual era a sua situação laboral? 

Trabalhador por conta própria (com empregados)   
Trabalhador por conta própria (sem empregados)   
Trabalhador independente     (Avance para a questão nº 34) 
Trabalhador por conta de outrem     (Avance para a questão nº 34) 
Trabalhador familiar não remunerado    (Avance para a questão nº 34) 
Outra        (Avance para a questão nº 34) 
Qual? _____________________________________________________________________ 

 
33. Porque razão fechou a sua empresa? 

Falência          (Avance para a questão nº 35) 
Desentendimento com sócio       (Avance para a questão nº 35) 
Diminuição acentuada do número de clientes     (Avance para a questão nº 35) 
Incapacidade de conciliação responsabilidades familiares    (Avance para a questão nº 35) 
Motivo de saúde         (Avance para a questão nº 35) 
Outra          (Avance para a questão nº 35) 
Qual? _____________________________________________________________________________ 

 
34. Que tipo de contrato tinha: 

Contrato de trabalho sem termo (efectivo)     
Contrato de trabalho a termo certo     
Contrato de trabalho a termo incerto     
Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes   
Avença         
Sem contrato        
Outra         
Qual? _____________________________________________________________________________ 

 
35. A sua situação estava regularizada perante a Segurança Social? 

Sim  
Não  

 
36. Quantas horas trabalhava por semana? 

Menos de 20 horas  
De 20 a 30 horas  
De 31 a 40 horas  
Mais de 40 horas  

 



 

37. A quantas ofertas de trabalho respondeu no último mês? 
Nenhuma     
1    
2-3   
4-5   
6 ou mais   

 
38. Para si estar desempregado/a: (escolha no máximo duas opções) 

É complicado do ponto de vista financeiro   
É bom por não ter responsabilidades    
É não ser socialmente útil     
É deixar de ter amigos      
É passar a ter problemas em casa    

 
39. Com que idade começou a trabalhar? _______________________ 
 
40. Qual foi a sua primeira profissão? ___________________________ 
 
41. Em que sector de actividade começou a trabalhar: 

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura      
Pesca           
Indústrias Transformadoras        
Indústrias Extractivas         
Construção          
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água    
Transportes e Armazenagem e Comunicações      
Comércio por Grosso e a Retalho        
Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico   
Alojamento e restauração        
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas   
Actividades financeiras         
Educação           
Saúde e acção social         
Administração pública, defesa e segurança social      
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais    

 
42. Quantas profissões já teve? 

1   
1-3  
4-7  

 
43. Quantos empregos já teve? 

1-3  
4-7  
8-11  
+11  



 

44. Em que sectores de actividade já trabalhou? (Pode assinalar vários sectores de actividade) 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura      
Pesca           
Indústrias Transformadoras        
Indústrias Extractivas         
Construção          
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água    
Transportes e Armazenagem e Comunicações      
Comércio por Grosso e a Retalho        
Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico   
Alojamento e restauração        
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas   
Actividades financeiras         
Educação           
Saúde e acção social         
Administração pública, defesa e segurança social      
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais    

 
45. Qual a duração da sua experiência profissional mais longa? 

> de 6 meses   
6 a 12 meses   
12 a 18 meses   
18 a 24 meses   
2 a 3 anos   
3 a 6 anos   
6 a 12 anos   
+ de 12 anos   

 
 
Deverá responder as questões que se seguem se estiver actualmente a trabalhar por conta 
própria ou por conta de outrem. Caso contrário avance para a questão nº 51. 
 
46. Em que sector de actividade desenvolve a sua actividade profissional: 

Agricultura, produção animal, caça e silvicultura      
Pesca           
Indústrias Transformadoras        
Indústrias Extractivas         
Construção          
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água    
Transportes e Armazenagem e Comunicações      
Comércio por Grosso e a Retalho        
Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico   
Alojamento e restauração        
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas   
Actividades financeiras         
Educação           
Saúde e acção social         
Administração pública, defesa e segurança social      
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais    

 
47. Qual era a sua situação laboral? 

Trabalhador por conta própria (com empregados)   (Avance para a questão nº 49) 
Trabalhador por conta própria (sem empregados)   (Avance para a questão nº 49) 
Trabalhador independente     
Trabalhador por conta de outrem     
Trabalhador familiar não remunerado    
Outra        
Qual? _____________________________________________________________________ 



 

48. Que tipo de contrato tem: 
Contrato de trabalho sem termo (efectivo)     
Contrato de trabalho a termo certo     
Contrato de trabalho a termo incerto     
Contrato de prestação de serviços/ Recibos verdes   
Avença         
Sem contrato        
Outra         
Qual? _____________________________________________________________________________ 

 
49. A sua situação está regularizada perante a Segurança Social? 

Sim  
Não  

 
50. Quantas horas trabalha por semana? 

Menos de 20 horas  
De 20 a 30 horas  
De 31 a 40 horas  
Mais de 40 horas  

 
51. Quantas vezes já esteve desempregado? 

Nenhuma  (Avance para a questão nº54) 
1    
1-3   
4-7   
+ 7   

 
52. Razões de desemprego (assinale no máximo três opções, atendendo para isso às mais frequentes) 

Termo do contrato      (Avance para a questão nº 54) 
Despedimento por iniciativa do empregador  (Avance para a questão nº 54) 
Falência ou encerramento da empresa   (Avance para a questão nº 54) 
Rescisão do contrato por mútuo acordo   (Avance para a questão nº 54) 
Despedimento por iniciativa própria   
Outra      
 Qual_________________________________ 
         (Avance para a questão nº 54) 

 

53. Porque razão se despediu? 

Conflito com colegas      
Não gostava do trabalho      
Horário incompatíveis com outras responsabilidades  
Falta de transporte      

 
54. Qual o seu grau de satisfação com o exercício da sua última profissão 

Nenhum 
 
1 

Pouco 
 
2 

Nem muito, 
nem pouco 

3 

Algum 
 
4 

Muito 
 
5 

     
 

55. Durante o período de procura de emprego exerceu ou exerce trabalhos esporádicos (biscates)? 

Não  

Sim 
 Quais?________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 

56. Qual o impacto que o desemprego teve: 
 
 Nenhum 

1 
Pouco  

2 
Indiferente 

3 
Algum 

4 
Muito  

5 
Na sua relação conjugal      

Na relação com os seus filhos      
Nas suas relações de amizade      
Na sua auto-confiança      
Na sua auto-estima      
Na alteração das suas rotinas diárias      
Na avaliação das suas capacidades      
Na alteração das tarefas domésticas a seu cargo      
No aumento das actividades extra profissionais 
(desporto, associação recreativa...)      

No uso da internet      
No número e tipo de programas de televisão que vê      
Nos hábitos de leitura      
 
57. Quando está a trabalhar como classifica os seguintes aspectos: 
 
 Nada 

importante 
1 

Pouco 
importante 

2 

Indiferente 
 
3 

Importante 
 
4 

Muito 
importante 

5 
Relações com os colegas      

Relações com os superiores hierárquicos      
Autonomia e iniciativa na execução do trabalho      
Desenvolvimento de novas aprendizagens      
Possibilidade de ser aumentado      
Frequência de acções de formação profissional       
Utilização dos conhecimentos      
Variedade das tarefas realizadas      
Responsabilidade na execução do trabalho      
Situação contratual      
Remuneração       
Condições no local de trabalho      
Não ter que pensar muito nas tarefas (rotina)      
Folgas      
Duração semanal do horário de trabalho      
Carga de trabalho      
Prestígio da profissão que desempenha      

 
58. Tendo por referência o seu último emprego, a sua vida actual é: 
 

Muito pior 
1 

Pior 
2 

Igual 
3 

Melhor 
4 

Muito melhor 
5 

     
 



 

59. Em que sector de actividade procura trabalho: 
Agricultura, produção animal, caça e silvicultura      
Pesca           
Indústrias Transformadoras        
Indústrias Extractivas         
Construção          
Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água    
Transportes e Armazenagem e Comunicações      
Comércio por Grosso e a Retalho        
Reparação de veículos automóveis e de bens de uso pessoal e doméstico   
Alojamento e restauração        
Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas   
Actividades financeiras         
Educação           
Saúde e acção social         
Administração pública, defesa e segurança social      
Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais    
Qualquer um          

 
60. Quais as dificuldades que sente na procura de emprego? 

 
 

Nenhuma 
dificuldade 

1 

Alguma 
dificuldade 

2 

Neutro 
 
3 

Muita 
dificuldade 

4 

Elevada 
Dificuldade 

5 
Falta de experiência profissional      
Baixa escolaridade      
Idade      
Baixos salários      
Conciliação entre horário de trabalho e outras 
responsabilidades 

     

Desadequação do horário      
Falta de transportes      
Poucas oportunidades de trabalho      
Situações anteriores de toxicodependência      
Situação de ex-reclusão      

 
61. Que recursos usa na procura de Emprego? (Não assinalar mais de três opções) 

Candidatura espontânea        
Resposta a anúncio de jornal       
Centro de Emprego        
Empresas de trabalho temporário       
Empresas de recrutamento e selecção      
Responde directamente nos locais sempre que vê um pedido   
Contactos pessoais        
Internet          
Diário da Republica/Concursos públicos      
Loja de Emprego         

 
62. Indique a importância que tem cada um dos seguintes aspectos na procura de emprego: 

 Nada 
importante 

1 

Pouco 
importante 

2 

Indiferente 
 
3 

Importante 
 
4 

Muito 
importante 

5 
Trabalho interessante (de que gosto)      
Prestígio      
Remuneração      
Condições de trabalho (por exemplo o horário de 
trabalho, o local...) 

     

Situação jurídica (contratual)      
Relações de trabalho com as chefias/colegas      



 

63. Dos aspectos abaixo mencionados, refira aqueles que considera importantes no trabalho. 
Ser bem pago     
Ter um bom ambiente de trabalho com os colegas   
Não ser muito pressionado     
Ter um emprego estável      
Boas oportunidades de promoção      
Ter um trabalho respeitado pelas pessoas em geral    
Um bom horário     
Um trabalho em que possa ter iniciativa     
Um trabalho útil à sociedade     
Bons períodos de férias     
Um trabaho que permita contactar com pessoas    
Um trabalho em que sinta que estou a realizar alguma coisa  
Um trabalho com responsabilidade(s)      
Um trabalho interessante     
Um trabalho em que possa usar as minhas capacidades   

 
64. O quadro seguinte tem por objectivo fazer um breve resumo da sua trajectória profissional: 
 1º EMPREGO ÚLTIMO EMPREGO 

Profissão   
Idade   
Situação face à profissão   
Sector de actividade   
Tipo de vínculo   
Ordenado   
Razão de saída   
Duração da experiência profissional    
 
A secção seguinte refere-se ao modo como encara a sua vida e às suas orientações perante as 
dimensões da vida. 
 
65. Como ocupa os seus tempos livres? 

     Sim Não 
Ler      
Ouvir música     
Estar com grupo de amigos   
Ver televisão     
Pintar      
Fazer trabalhos manuais    
Actividade desportiva    
Internet      

 
66. Tem algum tipo de actividade associativa ou recreativa? 

Sim  
Não  (Avance para a questão nº 68) 

 
67. Qual? 

Pratica de uma actividade desportiva    
Integração em grupo de ocupação de tempos livres  
Integração de uma associação     
Voluntariado       
 

68. Utilizando a escala abaixo (de 0 a 10) diga quão feliz considera ser, sendo que 0 corresponde a 
“extremamente infeliz” e 10 a “extremamente feliz”. 
 

Extremamente 
infeliz 

0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

Extremamente 
feliz 
10 

           



 

 
69. Usando a escala abaixo (em que 1 corresponde a “Concordo totalmente” e a “Discordo totalmente”), 
indique o seu grau de concordância com as seguintes afirmações: 

 Concordo 
totalmente 

 
 
1 

Concordo 
 
 
 
2 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

3 

Discordo 
 
 
 
4 

Discordo 
totalmente 

 
 
5 

Sou sempre optimista relativamente ao meu 
futuro.      

Regra geral sinto-me bem comigo mesmo/a.      

Por vezes sinto-me fracassado/a.      

Só trabalho porque tem que ser      

De um modo geral a minha vida é aquilo que 
eu desejava que fosse.      

Sou livre para tomar decisões sobre a minha 
vida.      

No meu dia-a-dia tenho tempo para fazer 
coisas de que realmente gosto.      

Quando algo corre mal na minha vida 
demoro muito tempo a recuperar.      

A maior parte dos dias sinto-me realizado 
com aquilo que faço.      

Há pessoas na minha vida que realmente se 
preocupam comigo.      

Da forma como as coisas estão é difícil ter 
esperança no futuro.      

Identifico-me com as pessoas que me 
rodeiam.      

No meu dia-a-dia tenho poucas 
oportunidades para demonstrar as minhas 
capacidades. 

     

Trabalhar é ser útil para a sociedade.      

O trabalho é (era) uma parte importante da 
minha vida.      

Quando trabalho sinto me mais realizado/a.      

 
70. Utilizando a escala abaixo (de 0 a 10) diga com que regularidade planeia o futuro, sendo que 0 
corresponde a “planeio o meu futuro o mais possível” e 10 a “vivo um dia de cada vez”. 
 

Planeio o meu 
futuro o mais 

possível 
0 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

 
 
 
7 

 
 
 
8 

 
 
 
9 

Vivo um dia de 
cada vez 

 
10 

           
 
71. Qual o seu projecto prioritário para o futuro? (Escolha unicamente um dos itens) 

Manter a situação actual   
Encontrar um emprego regular  
Fazer formação    
Criar o meu próprio emprego  
Aumentar a escolaridade   



 

72. Em que medida o trabalho contribui para salvaguardar um estado de saúde e de bem-estar satisfatório? 
Nada 

1 
Muito pouco 

2 
Pouco 

3 
Alguma coisa 

4 
Muito 

5 
     

 
73. Qual o grau de importância que confere a cada uma das seguintes dimensões da sua vida: 
 

 Nada 
importante 

1 

Pouco 
importante 

2 

Indiferente 
 
3 

Importante 
 
4 

Muito 
importante 

5 
Família       
Amigos e relações com os outros       
Trabalho      
Cultura      
Participação cívica       

 
74. Considera que alguma dimensão da sua vida foi prejudicada pelas suas actuais condições de vida?  

Sim   
Não  (Avance para a questão nº 76) 

 
75. Quais? 

Família      
Amigos e relações com os outros   
Trabalho      
Cultura      
Participação cívica    

 
As questões que se seguem relacionam-se com o benefício da medida Rendimento Social de Inserção (RSI). 

 
76. Há quanto tempo é beneficiário de RSI? ________________________ 
 
77. Porque razão requereu a prestação? 

Insuficiência de rendimentos     
Situação de desemprego      
Incapacidade temporária para trabalhar (doença)   
Incapacidade permanente para trabalhar    
Problemas familiares      
Insuficiência dos rendimentos do agregado   

 
78. Quando recorreu aos serviços, quão fácil foi para si pedir ajuda? 
 

Muito fácil 
1 

Fácil 
2 

Nem fácil, nem difícil 
3 

Difícil 
4 

Muito difícil 
5 

     
 
79. Quando recorreu aos serviços sentiu: 

 Sim Não 
Que estava a usufruir de um direito   
Vergonha   

 
80. É acompanhado por algum/a assistente social? 

Sim  
Não  

 
81. Já assinou o seu plano de inserção? 

Sim   
Não   (Avance para a questão nº 84) 
Não sabe   (Avance para a questão nº 84) 



 

82. Discutiu as acções do seu Plano de Inserção com a/o assistente social? 
Sim  Foi fácil chegar a um acordo? 
_____________________________________________ 
   Em que circunstâncias foi feita a discussão (onde, quem participou)? _____________ 
___________________________________________________________________________________ 
   Quem está abrangido pelas acções definidas? 
________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
   Em que medida acha que isso vai ser importante para mudar a sua vida? _________ 
___________________________________________________________________________________ 
Não  

 
83. Que tipo de acções estão contempladas no seu Plano de Inserção? 

Educação    
Emprego    
Formação  
Saúde    
Habitação   
Não sabe especificar  
 

84. Para além da prestação de RSI dispõe de outra fonte de rendimento? 
Sim  
Não  (Avance para a questão nº 86) 
 

85. Qual? 
Salário de outro membro do agregado familiar    
Trabalhos ocasionais (biscates)      
Outro apoio da Segurança Social (apoios complementares)  
Abono de família        
Pensão         
 

86. Gosta de ser beneficiário de RSI? 
Sim    
Não    
É indiferente   

 
87. Utilizando a escala abaixo (de 0 a 10) diga quão satisfeito está com a sua vida actual, sendo que 0 
corresponde a “extremamente insatisfeito” e 10 a “extremamente satisfeito”. 
 

Extremamente 
insatisfeito 

0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

Extremamente 
satisfeito 

10 

           
 
88. Aceitaria uma proposta de trabalho, com contrato sem termo, se o salário fosse inferior à sua prestação 
de RSI? 

Sim  
Não  

 
 
As questões que se seguem relacionam-se com a sua inscrição na Loja de Emprego de Matosinhos. 

 
89. A sua inscrição na Loja foi efectuada por: 

Iniciativa própria     
Por indicação da sua assistente social  
Foi a assistente social que fez a inscrição  



 

 
90. O que é que a Loja de Emprego pode mudar/mudou na sua vida? 

Arranjar emprego    
Aumentar os seus conhecimentos   
Fazer novos amigos    
Ajudar na procura de emprego   
Apoio na criação do próprio emprego  
Nada      

 
91. Já fez alguma acção de formação na Loja de Emprego? 

Sim  Quantas? _________   (Avance para a questão nº 93) 
Não  

 
92. Está disponível para fazer alguma acção de formação na Loja de Emprego? 

Sim  (Avance para a questão nº 94) 
Não  (Avance para a questão nº 94) 

 
93. Classifique a importância da sua participação nas acções de formação nos seguintes domínios: 

 Nada 
importante 

1 

Pouco 
importante 

2 

Indiferente 
 
3 

Importante 
 
4 

Muito 
importante 

5 
Aprendizagem      
Aumento da auto-estima (afinal consigo...)      
Aumento da auto-confiança (agora sinto-me 
melhor preparado...)      

Conhecer pessoas diferentes      
Assumir uma nova responsabilidade      
Ocupar o tempo      

 
94. Classifique a importância da intervenção desenvolvida pela Loja de Emprego nos seguintes domínios: 
 

 Nada 
importante 

1 

Pouco 
importante 

2 

Indiferente 
 
3 

Importante 
 
4 

Muito 
importante 

5 
Desenvolvimento de novos conhecimentos 
(em formação)      

Apresentação de ofertas de emprego      
Aconselhamento individual para a procura de 
emprego      

Desenvolvimento de novas relações 
interpessoais      

Desenvolvimento de novas estratégias de 
procura de emprego      

Informação/apoio em projecto de criação do 
próprio emprego      

 
95. Como estava a sua situação na Loja de Emprego, no final de 2007? 

Activa   Finalizou o preenchimento deste inquérito. Obrigado pela sua participação. 
Arquivada  

 
96. Porque que razão foi arquivado seu processo? 

Integração profissional    
Integração em formação profissional  
Por motivos de saúde    
Alteração de residência    
Desinteresse no processo    

 
Finalizou o preenchimento deste inquérito. 
Obrigado pela sua participação 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO B 
 

 

Guião de entrevista 



 



 

Guião de Entrevista 
 

 

 

DESEMPREGO 

Há quanto tempo está desempregado/a? 

Porque razão ficou desempregado/a? 

O que representaou para si ficar sem trabalho? Como se sentiu, o que mudou na sua vida? 

Durante o período de desemprego quais foram os momentos mais dificeis? Porquê? 

 

 

SER BENEFICIÁRIO DE RSI 

Há quanto tempo é beneficiário/a da medida RMG/RSI? 

O que o/a levou a recorrer a essa medida? 

O que representa para si a prestação? 

Como se sente enquanto beneficiário/a? 

 

 

ACTUAIS CONDIÇÕES DE VIDA 

Está satisfeito/a com as suas actuais condições de vida? 

O que faz para alterar a sua situação de vida? 

Para o futuro tem algum projecto, algum desejo? 
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