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Resumo 

O concelho de Felgueiras era considerado um dos mais ricos de Portugal. A indústria de 

calçado era predominante. No entanto, a crise económica actual também chegou a este concelho, 

e inúmeros desempregados vivem na incerteza e com uma baixa qualidade de vida. 

Assim, a presente dissertação pretende, a partir da aplicação de um questionário 

construido na base do EQLS (European Quality of Life Survey), saber se o desemprego afectou 

ou não a qualidade de vida dos desempregados neste concelho, e se realmente afectou, qual o 

grupo mais prejudicado, isto é, os homens ou as mulheres, os jovens ou os mais velhos, bem 

como, os desempregados a curto prazo ou os desempregados a longo prazo. Para isso aborda 

autores como Robert Castel, no que se refere ao desemprego, trabalho precário e Robert 

Anderson et al, em termos de qualidade de vida na estrutura e análise desta dissertação. 

 Sendo a qualidade de vida, um conceito complexo e subjectivo, torna-se fulcral abordar-

lo numa perspectiva subjectiva, económica, social e de saúde.  

  

 

Palavras-Chave: (Des)emprego, qualidade de vida, dimensão subjectiva, dimensão económica, 

dimensão social e dimensão da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unemployment Impact in Life Quality of Felgueiras Population 

   

   

   

 

 

   

Summary   

Felgueiras was considered one of the richest cities of Portugal. Shoes industry was 

predominant. However, the actual economical crisis also arrived to this city, and countless 

unemployed live in the uncertainty and with a low life quality.   

The present dissertation it intends, starting from the application of a questionnaire built in 

the base of EQLS (European Quality of Life Survey), to know if the unemployment affect or not 

the life quality of the unemployed in this city, and if really affects, which the most prejudiced 

group, that is, men or women, youths or oldest, as well short term unemployed or long term 

unemployed. For that it approaches authors like Robert Castel, in what he refers to the 

unemployment, precarious work and Robert Anderson et al, in terms of life quality in the 

structure and analysis of this dissertation.   

 Being the life quality, a complex concept and subjective, it becomes necessary an 

approach in a subjective, economical, social and health perspective.    
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