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CONCLUSÃO 

 

 A presente investigação pretendia abordar a problemática do desemprego e sua 

capacidade de influenciar a qualidade de vida das famílias no concelho de Felgueiras. 

 Sendo uma população da região do Vale do Tâmega com maior taxa de 

desemprego, tornava-se pois necessário, entender até que ponto as famílias com 

elementos desempregados, mesmo com apoios sociais, se encontravam vulneráveis ou 

desafiliadas. 

Segundo Robert Castel (2005), um indivíduo em situação vulnerável encontra-se 

fragilizado em duas áreas, a do emprego e das relações sociais. Sabe-se que os 

indivíduos que estejam desempregados, tornam-se inseguros economicamente e 

diminuem por isso as suas relações sociais, visto não ter condições económicas para 

acompanhar a sociedade. Em situações mais graves, em que as pessoas estejam 

desempregadas e não tenham qualquer relação familiar ou social, o autor identifica estes 

indivíduos como desafiliados.  

Era pois importante saber até que ponto a comunidade felgueirense 

desempregada se encontrava vulnerável ou desafiliada, o que se comprovou nesta 

investigação que as famílias mesmo desempregadas continuam com fortes relações 

familiares e sociais. Quando necessitam de ajuda têm sempre a quem a pedir. Portanto 

conclui-se que a população desempregada de Felgueiras encontra-se numa situação 

vulnerável e não numa situação de desafiliação. 

Nesta ordem de ideias, tornou-se também fulcral abordar a qualidade de vida 

destas famílias, e sendo esta, uma área de difícil compreensão (pois a qualidade de vida 

torna-se bastante subjectiva, visto que são os indivíduos que respondem às questões 

colocadas e que portanto dependendo de indivíduo para indivíduo esta também varia), o 

projecto de investigação, direccionou-se em quatro dimensões: subjectiva, económica, 

social e saúde. A escolha destas dimensões foi baseada no estudo de Robert Anderson et 

al (2009), a partir do qual se desenvolveu um questionário de forma a avaliar o impacto 

que cada uma delas tem nas outras e concluiu-se nesta investigação que a dimensão 

económica influencia a dimensão social e a dimensão da saúde, que por sua vez 

influenciam a dimensão subjectiva e portanto a noção de qualidade de vida por parte da 

população felgueirense é bastante negativa.  
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Pelo facto que existirem diversos estudos/investigações em termos de género 

relacionados com depressões, auto-estima e outros aspectos psicológicos que 

referenciam as mulheres com resultados mais negativos em relação aos homens, 

elaborou-se a primeira hipótese, ou seja, as mulheres possuem uma menor qualidade de 

vida que os homens (desempregados). Esta dissertação veio comprovar que a hipótese é 

verdadeira. O desemprego tem um grande impacto nos homens mas é nas mulheres, ao 

nível subjectivo, económico, social e de saúde que se nota um impacto maior. 

No que se refere à faixa etária, a falta de responsabilidade por parte dos jovens, e 

o trabalho precário que mais tem atingido estes levaram à formação da segunda 

hipótese, a qualidade de vida das famílias mais jovens (menos de 34 anos) é menor que 

a qualidade de vida das famílias mais velhas (maiores de 34 anos), o que o presente 

estudo não comprovou, isto é, pelo contrário, os mais velhos são os que se preocupam 

mais com o futuro e vêem este de uma forma mais negativa que os jovens. E portanto os 

jovens têm uma melhor qualidade de vida que os mais velhos. 

Na terceira hipótese, o facto de um indivíduo estar desempregado há bastante 

tempo teria impacto naquilo que ele/ela pensa da sua qualidade de vida. Quem está 

desempregado há pouco tempo, mantêm a esperança de conseguir um novo emprego. O 

tempo altera a componente subjectiva que por sua vez influencia a qualidade de vida. 

Desta forma elaborou-se a terceira hipótese de investigação, os desempregados de longa 

duração possuem uma menor qualidade de vida que os desempregados de curta duração, 

o que se veio a comprovar neste estudo. 

A qualidade de vida é uma componente de difícil avaliação. Por tal facto, e para 

que futuros projectos desenvolvidos nesta área se possam aperfeiçoar, numa perspectiva 

critica, conclui-se que a avaliação da qualidade de vida das famílias é vista apenas por 

um único individuo que a representa o que pode desviar os reais resultados da qualidade 

de vida da família. Assim, torna-se fulcral para futuras dissertações, a realização de um 

questionário que avalie a opinião de todos os elementos da família.  

 


