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1. GLOBALIZAÇÃO: TRABALHO E DESEMPREGO NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA  

 

Um dos fenómenos mais importantes das sociedades contemporâneas é a 

globalização. Um conceito recente e difuso, mas associado à intensificação da 

interdependência e das relações sociais mundiais através de uma conjugação de diversos 

factores (económicos, sociais, políticos e culturais). Mas também se pode definir globalização 

como uma das fases da mundialização (processo de aproximação dos homens de diferentes 

espaços geográficos) caracterizada por dinâmicas fortemente condicionadas pela economia 

(Anthony Giddens, 2004)  

 Globalização afecta a vida de todas as pessoas e países à escala planetária e implica a 

transformação, não só dos sistemas mundiais, mas também das vidas das pessoas afectando a 

forma como estas se vêem a elas próprias e a forma como se relacionam com os outros 

(Anthony Giddens, 2004). 

Segundo Robert Castel (2005), a partir do momento em que o trabalho passou a ser 

assalariado, decorreu uma estruturação social que originou a Sociedade Salarial. O trabalho 

assalariado é assim, segundo o autor, o responsável pela coesão e integração social. Se as 

pessoas ficam desempregadas, esta coesão é fragmentada. Em torno do trabalho é tecida toda 

uma rede de relações que configuram formas de sociabilidade, referências de identidade e 

modos de reconhecimento público. Se antes os trabalhadores eram o centro das análises 

sociais, hoje são os descartados da produção, os “inúteis para o mundo”, “os escravos 

globais”, ou simplesmente desempregados (Luz Cachapa, 2007). 

Estando o mundo dividido pela “Globalização”, entre os livres consumidores e os que 

são obrigados a se fixarem em difíceis condições de sobrevivência, chega-se ao que Robert 

Castel (2003) chama de desafiliação, ruptura das redes sociais e dos vínculos profissionais, 

que mantém grande contingente da população mundial afastado de qualquer integração, 

sendo fonte de sofrimento psíquico na actualidade. 

 Desta forma, segundo Gustavo Fleig et all (2005), observa-se transformação sem 

precedentes na história das relações sociais de produção, no modo de produzir e de conceber 

o mundo do trabalho, cuja centralidade forjada pela Revolução Industrial vem sofrendo 

processo de ruptura. Neste contexto, os indivíduos vêem-se numa realidade extremamente 

fluida e imprevisível, que afecta as formas de inter-relacionamento e de percepção do mundo, 
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e ao mesmo tempo, eleva a temática do trabalho e do emprego para um ponto central na 

compreensão do processo organizativo e do tecido social. 

“Desemprego”, “trabalho precário”, “instabilidade” e “incertezas” sobre o futuro 

criam angústias, novos problemas e exigem novas reflexões dos governos, das sociedades, de 

quem teve a responsabilidade e como devem ser construídas as novas protecções ligadas ao 

trabalho (Robert Castel, 2009). 

 O mundo está a dissolver-se, não é mais o mesmo de antigamente. Há 30 anos 

acreditava-se no progresso social, hoje é mais uma situação de incerteza, pois não se controla 

mais o futuro. Há aspectos paradoxais da Globalização. Até agora os países europeus estavam 

numa situação predominante e agora, por exemplo, os produtos chineses predominam na 

Europa com menores custos a ainda a deslocalização de empresas para outros países que 

perturbam o mercado de trabalho. Claro que, não há igualdade de situações entre os países, 

mas acabam por acontecer transversalidades que fazem com que, hoje, as coisas não avancem 

num sentido único como antes, sempre em benefícios dos países europeus e dos EUA (Robert 

Castel, 2009). 

 Mas, então, que futuro tem o mundo com a Globalização? O exemplo da France 

Telecom é uma ilustração muito trágica da degradação do mercado de trabalho. Esta empresa, 

que passou de pública a privada, fez com que os trabalhadores trocassem de funções a cada 

semana, sem assistência, alguns deles angustiaram-se ao ponto de chegar ao suicídio. Houve 

uma espécie de onda de liberalismo, de neo-liberalismo que desconstruiu um certo número de 

protecções, especialmente as ligadas ao estatuto do emprego. Havia um “compromisso 

social” no final do capitalismo industrial, mas hoje esse capitalismo é “selvagem” 

desconstruindo garantias colectivas que foram penosamente elaboradas no período anterior ao 

capitalismo industrial (Robert Castel 2009). 

 No que se refere ao processo de degradação do trabalho, há 20 anos falava-se no “fim 

do trabalho”, mas o autor acha que esses discursos são “ ingénuos”, pois a situação social de 

99% das pessoas do mundo depende do trabalho, quer eles o tenham ou não. Por isso o autor 

fala em “paradoxo”. Hoje não se fala mais no “fim do trabalho”, mas ao contrário, há um tipo 

de exaltação incondicional do trabalho, cujas políticas actuais preconizam o pleno emprego. 

Todos devem trabalhar, mas não definem em que condições e por isso ele fala em 

“trabalhadores pobres” o que leva a crer que o trabalho é importante e até mesmo essencial, 

mas há trabalho e trabalho, e o que se deve defender é aquele que cumpre certas condições 

económicas, jurídicas, que ofereça uma certa segurança e dignidade aos trabalhadores 

(Robert Castel, 2009). 
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 No que concerne à economia, o autor refere que o movimento das novas tecnologias 

inscreve-se num processo de descolectivização, ou seja, o trabalho tal como era organizado 

na Sociedade Salarial, no final do capitalismo industrial, aparecia como grande unidade 

produtiva, e foi através dessa colectivização que os trabalhadores adquiriram direitos. Porque 

ela possibilitava a existência de sindicatos fortes, negociações colectivas e compromissos 

entre interesses divergentes, senão antagónicos do capital e do trabalho. Mas isto é apenas 

uma parte da evolução, é que a descolectivização traz efeitos perigosos, ou seja, os 

trabalhadores, hoje chamados de “operadores” encontram-se entregues a si mesmo, isolados, 

sem protecção, como um tipo de relação unívoca, num face a face consigo mesmo, e essa é 

uma das razões da depreciação salarial (Robert Castel, 2009). 

 Quanto mais uma sociedade se torna individualista, mais ela precisa de algo como o 

Estado, de uma regulamentação colectiva, pois, na realidade, ao contrário de certas ilusões do 

liberalismo, o indivíduo não consegue manter-se sozinho, precisa de apoio, e esse apoio são 

os direitos. O que foi que salvou a situação dos trabalhadores no inicio da industrialização 

quando ela era paupérrima? Não é dramatizar dizer que a situação dos operários era 

miserável. E o que é que os salvou? Foi a conquista dos direitos, que permitiu aos antigos 

operários (que não podiam mais trabalhar), o direito a uma pensão, que podia não ser grande, 

mas dava-lhe um mínimo de recursos para continuar a viver com alguma dignidade (Robert 

Castel, 2009). 

 Mas não há direito sem Estado, e é o Estado social que garante os direitos. E numa 

sociedade cada vez mais individualizada, a questão não passa tanto por conservá-los como há 

30 anos, pois a sociedade é mais dinâmica, mas sim construir novos direitos, adaptados a 

essas situações de mobilidade ou de flexibilidade, para oferecer um mínimo de garantia aos 

indivíduos móveis (Robert Castel, 2009). 

 Estes direitos devem estar ligados ao trabalho. Em toda a Europa Ocidental, os 

maiores direitos eram aqueles ligados ao estatuto do emprego. Funcionou enquanto o 

emprego era fixo. Mas hoje, constata-se que muitas vezes deve-se mudar de emprego, 

adaptar-se a novas situações. O difícil é associar os direitos e a previdência à pessoa 

trabalhadora, que, ao perder ou deixar um emprego por outro, não fique desamparado, mas 

conserve os seus direitos e recursos (Robert Castel, 2009). 
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2. EMPREGO E SUA IMPORTÂNCIA  

 

O emprego/trabalho que o indivíduo realiza, assim como as oportunidades de 

crescimento psicológico que este lhe proporciona, facilita a aproximação progressiva a um eu 

ideal, que lhe permite evoluir. Tem subjacentes duas dimensões: pessoal, pela qual o 

indivíduo se realiza e assegura a sua subsistência, e social, dado que o indivíduo sai do seu 

círculo familiar e integra-se num determinado grupo profissional, estabelece relações 

interpessoais e interage com a sociedade (Luz Cachapa, 2007). Mas não se mede pelo tempo 

trabalhado. Se não se trabalhar tanto, melhor, pois isso permitiria justamente que se investisse 

noutras coisas, como o lazer, a cultura, a família, etc (Robert Castel, 2009). 

Mas só se investe nesses campos quando se tem através do trabalho, esse tipo de base, 

pois ele dá uma certa liberdade, independência para fazer outras coisas, caso contrário as 

pessoas seriam “absorvidas” por ele (caso dos suicídios da France Telecom e a acumulação 

de trabalho) (Robert Castel, 2009). 

 Assim, o problema não é trabalhar mais. É, justamente, trabalhar menos, com a 

condição que ele dê as bases económicas e sociais, além do reconhecimento ao trabalhador. 

De acordo com João Almeida et al (1992) «Portugal é um país de desenvolvimento 

intermédio. O sistema produtivo caracteriza-se por modalidades de industrialização, índices 

de produtividade e graus de modernização tecnológica e organizacional que estão bastante 

aquém dos da maioria dos países da Comunidade Europeia. O mesmo se pode dizer quanto 

às infra-estruturas, à escolarização, às qualificações profissionais, aos níveis de vida 

familiar» (apud Luz Cachapa, 2007: 8). Passados quase 20 anos, a situação de Portugal não 

se alterou e o trabalho continua a ser uma fonte por excelência da riqueza das nações, e 

enquanto criador de valor e de riqueza, é um valor supremo de uma sociedade voltada para o 

lucro, para a acumulação de riqueza. 

Com a crise económica actual, os indivíduos devem adquirir “competências-chave”
1
 

que lhes facilite a integração no mercado de trabalho e sua realização pessoal (Roberto 

Carneiro, 2005). 

 

 

 

                                                 
1
 As competências-chave que Roberto Carneiro (2005) refere são: capacidade de comunicação na língua 

materna e numa língua estrangeira; conhecimentos de matemática; competências interpessoais e cívicas; 

capacidade de empreendorismo e capacidades de nível cultural. 
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3. OS VALORES DO TRABALHO EM PORTUGAL 

 

Nas actuais sociedades industriais avançadas, segundo Ronald Inglehart (1997),  

a partir da Segunda Guerra mundial (devido, por um lado, aos níveis de prosperidade que 

foram atingidos e, por outro, à implementação do sistema de protecção social, que permitiu 

um sentimento de segurança e de sobrevivência assegurada) a mudança em termos de valores, 

no sentido pós-materialismo, enfatiza não só a qualidade de vida como a auto-expressão 

individual.   

 A prioridade na hierarquia de valores nas sociedades industriais tende a sofrer 

alterações, sobressaindo a importância da liberdade, da auto-expressão e da qualidade de 

vida. Desta forma, Luz Cachapa (2007) refere que os valores “pós-materialistas” surgem em 

prole das preocupações “materialistas” que envolvem a segurança física e económica. 

 Os valores do trabalho influenciam as atitudes face ao trabalho. Os significados que os 

indivíduos lhe atribuem adquirem-se relativamente cedo e tendem a sofrer poucas alterações 

ao longo da vida, estando dependentes da personalidade (Manuel Cabral et al, 1998). E 

quando um valor é aprendido ou assumido, integra-se num sistema organizado de valores 

onde cada um é ordenado por ordem de prioridades em relação a outros valores. Esta 

hierarquia de valores permite concluir que o sistema total de valores é relativamente estável 

ao longo do tempo (Milton Rokeach, 1973). 

 Os valores podem ser intrínsecos ou extrínsecos, isto é, os primeiros estão 

relacionados com aspectos característicos da própria actividade, que são motivadores por si 

mesmo e estão sob o controlo do sujeito (como por exemplo, o reconhecimento, autonomia, 

realização, respeito, iniciativa, responsabilidade, trabalho interessante, aprendizagem e 

desafio). Os segundos envolvem as consequências independentes que advêm do trabalho 

(como por exemplo, os salários, a segurança, a estabilidade, o ambiente, bons períodos de 

férias, oportunidades de promoção e bom horário) (Manuel Cabral et al, 1998). 

 Segundo José Jesuíno (1993), os indivíduos com rendimentos superiores tendem a dar 

mais importância a características intrínsecas do trabalho, enquanto aqueles que auferem 

menores rendimentos tendem a dar mais importância aos valores extrínsecos (Luz Cachapa, 

2007). 

 Em Portugal, segundo Manuel Cabral et al (1998), o valor do trabalho referido como 

mais importante em 1999 foi “ser bem pago” seguido do “agradável ambiente humano”, 

“segurança”, “realização do uso das capacidades”, todos eles referidos por mais de 50% dos 
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inquiridos. Como menos importantes surgem as “oportunidades de promoção”, “bons 

períodos de férias”, “oportunidade para tomar iniciativa”, “contacto com as pessoas” e “não 

ser pressionado” (Luz Cachapa, 2007). Até 1999, não houve grande alteração nos valores. 

Contudo, alguns dos valores mais associados ao desenvolvimento pessoal e 

profissional, como a “realização” e o “uso das suas capacidades” perderam importância o que 

sugere alguma tensão na relação com o trabalho e o emprego: ao mesmo tempo, as 

organizações privilegiam as “competências” e os “talentos”, os indivíduos privilegiam o “ser 

bem pagos”, dando menor importância ao trabalho enquanto factor de “realização” e de 

“utilização das capacidades” (Luz Cachapa, 2007). 
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4. DESEMPREGO ESTRUTURAL 

 

O fraco crescimento económico tem sido apontado como o responsável pelos muitos 

desempregos em Portugal. Se fosse possível manter o crescimento económico, o país travaria 

o problema do desemprego conjuntural
2
. Contudo, o desemprego estrutural, em que o 

trabalhador foi substituído pelas máquinas ou por processos produtivos modernos, não se 

resolve apenas com o crescimento económico. O trabalho que antes necessitava de dezenas 

de trabalhadores, agora necessita de um trabalhador (André de Oliveira, 2004). 

Segundo o mesmo autor, associa-se o desemprego estrutural ao sector industrial, pois 

este deixa evidente a perda de postos de trabalho para máquinas e outros processos de 

produção. Culpa-se a tecnologia pelos 560.000 desempregados no país, mas não é a 

responsável pelo desemprego estrutural. As invenções passadas trouxeram aumento 

significativo na produtividade e a redução dos custos, permitindo a entrada de excluídos no 

mercado de trabalho.  

Com a Segunda Guerra Mundial, optou-se por governos que protegessem e dessem 

benefícios às populações – Estado de Bem Estar Social, em que se tinha o Estado-

Empresário, o Estado-Saúde e outros que se ocupavam dos diversos ramos da actividade 

económica para “oferecer” o necessário à população. Nos anos 70 e 80, este modelo começou 

a falhar e a Grâ-Bretanha adoptou novo modelo – o Neoliberalismo
3
, que trouxe de novo a 

velocidade das mudanças, cada vez mais intensas e a diminuição do Estado-Patrão em termos 

de segurança pública (André de Oliveira, 2004). 

Segundo o autor, nos anos 60/70, quem tinha algum nível de escolaridade garantia a 

sua sustentabilidade. Hoje, a escolaridade máxima não garante a sustentabilidade nem a 

segurança que existia no passado. A este ritmo, muitas profissões deixam de existir. É tempo 

de mudança, de adaptação ao novo, novas qualificações/produtos fazem com que as 

empresas/empregos não estacionem no tempo. 

 

                                                 
2
 O desemprego conjuntural resulta da variação cíclica da vida económica, isto é, das épocas de expansão e das 

épocas de recessão da economia. 
3
 Neoliberalismo é um conjunto de ideias políticas e económicas capitalistas que defendem a não participação 

do estado na economia, isto é, deve haver, segundo esta corrente, liberdade de comércio (livre mercado), pois o 

princípio garante o crescimento económico e o desenvolvimento social de um país. Seus defensores acreditam 

que o neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através 

da livre concorrência, faz com que os preços e a inflação desçam. No entanto, os países pobres ou em processo 

de desenvolvimento (como por exemplo, Portugal) sofrem com os resultados de uma politica neoliberal. Nestes 

países, são apontadas como causas do neoliberalismo: desemprego, baixos salários, aumento das diferenças 

sociais e dependência do capital internacional. 
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5. DESEMPREGO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS  

 

Na última década, o desemprego tem sido tema muito badalado, não só em Portugal, 

mas em todo o Mundo. É um problema macroeconómico
4
 que afecta as pessoas de modo 

directo e cruel, que acompanha as depressões económicas. É a medida da parcela da força de 

trabalho disponível que se encontra sem emprego, que reduz um padrão de vida a uma 

angústia tal que dá mérito ao tema (Stanley Fischer et al, 1998). 

Todos os dias novas estatísticas são abordadas pelos meios de comunicação. A última 

sondagem indica para Portugal uma taxa de desemprego de 10,6% (Agosto de 2010). 

Portugal regista a quarta taxa mais alta de desemprego da Zona Euro (INE, 2010). 

Segundo o Eurostat, no espaço de um ano há mais de 38 mil desempregados nos 

países do euro, atingindo um total de 15,6 milhões de pessoas. 

Mas será que o desemprego em Portugal aumenta devido à crise internacional? Ou 

haverá outros factores nacionais que influenciam esta estatística?  

 Ana Carvalho (2010) refere que a origem deste cenário de desemprego está associada 

à Crise Internacional actual. Segundo a autora, era de esperar que com a recuperação 

económica o desemprego fosse diminuir, mas isso não se verificou de imediato, pois o efeito 

de recuperação económica, é lenta e débil sobre a criação de postos de trabalho, e portanto, 

prolonga-se por um longo período.  

 Em 2009, José Sócrates esperava que a continuidade das políticas de apoio à 

economia conduzisse ao abrandamento do aumento do desemprego em 2010. Chegou o ano 

de 2010 e a taxa de desemprego aumentou no país. As políticas de apoio não conduziram à 

diminuição do desemprego.  

Maria Ganhão (1997) denominava como causas do desemprego: factores económicos 

(relacionados com a crise económica desencadeada com o primeiro choque petrolífero em 

1973 e que se tem mantido durante a década de 80 até à actualidade); factores demográficos 

(aumento da desocupação forçada na Europa está largamente associado ao facto da 

progressão do desemprego não ter acompanhado o crescimento da população activa); 

reconversão tecnológica (a introdução de novas tecnologias no processo produtivo constitui 

                                                 
4
 O desemprego é um dos vários indicadores da macroeconomia, isto é, a macroeconomia é uma das divisões da 

ciência económica dedicada ao estudo, medida e observação de uma economia regional ou nacional como um 

todo. É uma organização que envolve recursos produtivos (Marco Vasconcelos, 2002). Estuda o comportamento 

da economia como um todo, as expansões e recessões, o produto total da economia em bens e serviços, o 

crescimento do produto, as taxas de inflação e desemprego, a balança de pagamentos e as taxas de câmbios 

(Stanley Fischer et al, 1998). 
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a principal causa da diminuição do emprego em Portugal); obsolescência das qualificações 

(os novos ritmos de mudança, assim como os novos modos de produção, nomeadamente ao 

nível das novas tecnologias da informação e da comunicação - TIC, exigem competências 

mais vastas, de forma a corresponder às exigências do mercado em constante mutação); 

desindustrialização (o declínio da grande industria tem sido parcialmente compensado pela 

subida da ocupação na pequena indústria e nos serviços, apesar da pouca estabilidade 

verificada) e desregulação do mercado de trabalho (a tendência em direcção a uma maior 

flexibilidade do mercado laboral provoca a precarização e insegurança nos empregos, visível 

no aumento dos contratos temporais). 

 Apesar de nenhum dos factores anteriormente descritos deter o monopólio da 

responsabilidade do desemprego, uma quota significativa é passível de atribuir-se, por um 

lado, às reconversões tecnológicas, por outro, ao desfasamento entre as qualificações detidas 

pela população portuguesa e as que o mercado necessita. Daí a promoção de novas 

competências represente um contributo importante na sua minoração (Maria Ganhão, 2002). 

 A 1 de Março de 2010, o presidente da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), 

António Saraiva, reagiu a estes valores e defendeu que o problema do desemprego deve ser 

atacado nas suas causas e não nos efeitos (Raquel Oliveira, 2010). Acrescenta que a causa 

está num crescimento económico sustentado, está em apoiar as empresas porque são elas as 

criadoras ou, pelo menos, as defensoras da manutenção do emprego e só com o crescimento 

económico conseguiremos reduzir o desemprego e, idealmente, criar mais e diferente 

emprego (Raquel Oliveira, 2010). 

 Ao nível das consequências, segundo Amartya Sen
5
 (1999), para além do fraco 

rendimento, são várias as penalizações de um desemprego maciço: perda de liberdade e 

exclusão social – tomando uma visão alargada da pobreza, a natureza da privação dos 

desempregados inclui a perda da liberdade. Uma pessoa presa ao desemprego, mesmo quando 

financeiramente ajudada pela segurança social, não pode ter muita liberdade de decisão; 

perda de qualificações e danos de longo prazo – assim como as pessoas aprendem fazendo, 

também desaprendem não fazendo (por não praticarem) e para além disso, a depreciação das 

competências pela falta de prática pode gerar uma perda das capacidades cognitivas, fruto da 

perda de confiança e do sentido de controlo do desempregado; desigualdade racial e de 

género – quando os empregos são escassos, os grupos mais afectados são muitas vezes 

minorias, nomeadamente parte das comunidades imigrantes, o que agrava a perspectiva de 

                                                 
5
 Amartya Sen ganhou o Prémio Nobel da Economia em 1998. 
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uma integração fácil de imigrantes legais numa vida regular na sociedade (os imigrantes são, 

muitas vezes, vistos como pessoas competindo por um emprego, ou “tirando” empregos a 

outros, o que alimenta politicas de intolerância e racismo); perda de valores sociais e 

responsabilidade – as pessoas desempregadas durante um longo período de tempo podem 

desenvolver “cinismo” relativamente à justiça dos esquemas sociais e uma percepção da 

dependência de outrem e estes efeitos não conduzem à autoconfiança e responsabilidade. A 

coesão social enfrenta dificuldades numa sociedade que está firmemente dividida entre uma 

maioria com empregos confortáveis e uma minoria de desempregados e seres humanos 

rejeitados; e inflexibilidade organizacional e conservadorismo técnico – não é só a 

tecnologia que tem grande impacto no desemprego. Este último também tem grande impacto 

na tecnologia sob o ponto de vista que estando desempregados não têm acesso à tecnologia e 

portanto não a exploram nem compram.  

Aliás, Robert Castel (2000; 2003) considera que não há uma relação estrutural 

sistemática entre a difusão das tecnologias da informação e a evolução dos níveis de emprego 

na economia como um todo, ou seja, “empregos estão sendo extintos e novos empregos estão 

sendo criados, mas a relação quantitativa entre as perdas e os ganhos varia entre empresas, 

indústrias, sectores, regiões e países em função da competitividade, estratégias empresariais, 

politicas governamentais, ambientes institucionais e posição relativa na economia global” 

(Maria Cavalgante et al, 2007: 252). Para este autor, um facto é constatável: as relações de 

trabalho herdadas do industrialismo foram e continuam a ser afectadas pela flexibilidade dos 

processos e dos mercados de trabalho, decorrentes da emergência de empresas em rede e 

propiciadas pelas tecnologias de informação (apud Maria Cavalgante et al, 2007).  

 A corrupção também diminui a riqueza das nações e afasta o investimento estrangeiro. 

Ela é muitas vezes responsável pela canalização de recursos públicos para projectos de 

ostentosa envergadura, como a construção em detrimento de infra-estruturas menos 

“espectaculares” como escolas, hospitais ou estradas. Mais ainda, impede o desenvolvimento 

de estruturas de mercado justas, distorcendo a concorrência e, por consequência, 

desencorajando o investimento. Tem também implicações no que respeita à capacidade de 

um país atrair investimento, da eficácia das suas instituições, da criação de rendimento 

através dos impostos e por conseguinte, do desenvolvimento económico (Helena Oliveira, 

2007).  

Como o desemprego é um fenómeno que atinge diversos países e segmentos sociais, 

vários estudos nesta temática foram desenvolvidos com o objectivo de verificar as 

consequências do desemprego na vida das pessoas.  
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A investigação de Lígia Tumulo et al (2001) refere que os diversos estudos 

convergem no que se refere aos efeitos negativos do desemprego para os desempregados, 

seus familiares e a sociedade. Tais investigações demonstram que a situação de desemprego 

está associada à ocorrência de distúrbios psicológicos e à baixa auto-estima, assim como tem 

uma relação com a emergência e o agravamento de problemas sociais, como o aumento da 

criminalidade. 

 Na investigação os autores referem que a condição de desemprego interfere na vida 

dos desempregados como um todo, ou seja, a preocupação com o desemprego gera 

interferências nas outras actividades do desemprego, afectando a forma como este se 

relaciona com as outras pessoas, como também prejudicam as horas destinadas ao descanso. 

O estudo refere também que os desempregados se responsabilizam pela sua situação de 

desemprego, ou seja, atribuem à sua baixa escolaridade, à sua insuficiente qualificação 

profissional, à sua pouca experiência profissional, à sua idade ou raça, os motivos do seu 

desemprego. Os desempregados parecem desconhecer o aumento das taxas de desemprego 

(Lígia Tumulo et al 2001). 

 Segundo os mesmos autores, a família tem um forte significado para o desempregado. 

Normalmente, a família de origem actua dando apoio, principalmente financeiro. Os 

cônjuges, geralmente, são descritos como pessoas que fornecem suporte afectivo e material, 

incentivando a procura de emprego e assumem as despesas da família. Porém, de uma forma 

geral, verifica-se uma perda na qualidade da relação entre o casal, devido a preocupações 

geradas pelo desemprego. A consciência da responsabilidade em prover os bens necessários 

para os filhos e a preocupação em não conseguir cumpri-la são enfatizados pelos 

participantes que têm filhos independentes. 

 A queda do padrão de consumo é um factor central decorrente da situação de 

desemprego. Os participantes referem não conseguir “manter” os bens que costumavam ter e 

passam a vender alguns de forma a obter recursos financeiros para comprarem outros mais 

necessários. Em casos extremos aventuram-se a dívidas, sem terem a possibilidade de as 

pagarem (Lígia Tumulo et al, 2001). 

 Ainda segundo os autores, os indivíduos referem a perda de decisão sobre a condução 

das próprias vidas, já que a situação de desemprego gera uma dependência de outras pessoas, 

que são os provedores de suas necessidades básicas. De uma forma geral, essa situação de 

dependência tem uma conotação de submissão, já que os participantes desempregados sentem 

que têm de se sujeitar às regras e decisões daqueles que os sustentam. 
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 O distanciamento social expresso na diminuição da frequência em encontros sociais, 

gerado pela necessidade de redução nos gastos, também faz parte da vivência do 

desempregado, no momento da situação de desemprego (Lígia Tumulo et al, 2001). 

 O estudo dos autores, também refere que a falta de informações sobre os critérios de 

selecção para as funções às quais concorrem, como também a ausência de uma resposta sobre 

os resultados dos processos selectivos aos quais se submetem, gera, nos desempregados, uma 

sensação de serem desconsiderados pelas organizações de trabalho.  

Diante de tantas tentativas frustradas de reingresso no mercado de trabalho, e da 

consequente perda de esperança, assim como do desespero causado pela situação de 

desemprego, os desempregados adoptam algumas expressões e atitudes para recuperar a 

esperança e aliviar as tensões. A crença no pensamento positivo e religioso, assim como a 

prática de longas caminhadas, funcionam como estratégias para minimizar os impactos do 

desemprego e possibilitam a continuidade no processo de procura de emprego. No entanto, 

torna-se difícil fazer planos futuros, devido à situação de desemprego, já que a ausência de 

recursos financeiros compromete o investimento no desenvolvimento profissional e na 

aquisição de bens materiais (Lígia Tumulo et al, 2001). 

De forma geral, os autores referem que, sentimentos gerados pela situação do 

desemprego têm uma conotação desagradável, associados a uma experiência de sofrimento 

por parte dos desempregados. O desespero, a perda de esperança, o desamparo, a tristeza, a 

revolta e a desorientação são sentimentos verbalizados e expressos de forma contundente 

pelos desempregados. 
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6. DESEMPREGO NA EUROPA, PORTUGAL E FELGUEIRAS 

 

 O desemprego que se vem acentuando na Europa e em todo o mundo, tem origem em 

vários factores, tais como o acelerado processo de globalização. Portugal não se encontra 

sozinho em termos de crise económica e social, tornando-se assim relevante, abordar o 

desemprego ao nível da Europa, Portugal e Felgueiras, visto que a amostra em estudo 

pertence a este concelho.   

 

6.1. EUROPA 

 

Nos últimos anos, os países que constituem a União Europeia sobressaltam-se com 

elevadas taxas de desemprego. Diferentes políticas são adoptadas para a diminuição destes 

números mas a realidade é assustadora. O Quadro nº1 evidencia as taxas de desemprego
6
 

correspondentes aos países da União Europeia de 2003 a 2010.  

 

Quadro nº 1 – Taxas de Desemprego dos Países da União Europeia de 2003 a 2010 

Países da EU (27) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alemanha 9,80 10,50 10,60 11,70 7,10 7,10 7,60 7,30 

Áustria 4,80 4,40 4,40 5,20 4,90 7,10 4,80 4,90 

Bélgica 7,20 8,10 12,00 8,40 8,10 6,60 7,90 8,10 

Bulgária 18,00 14,30 12,70 11,50 9,60 5,60 7,60 8,70 

Chipre 5,60 5,60 3,20 4,00 5,50 3,80 5,90 6,70 

Dinamarca 5,10 6,10 6,20 5,70 3,80 2,90 6,40 7,60 

Eslováquia 17,20 15,20 13,10 11,70 10,20 10,00 12,00 14,10 

Eslovénia 11,00 11,20 6,40 10,10 9,60 4,10 5,90 6,20 

Espanha 11,30 11,30 10,40 9,20 8,10 11,90 19,30 19,10 

Estónia 12,40 10,10 9,60 7,90 4,50 4,20 13,30 15,50 

Finlândia 8,50 9,00 8,90 8,40 7,00 6,5 8,60 9,00 

França 9,10 9,70 10,10 9,90 8,70 7,90 10,00 10,10 

Grécia 10,30 9,40 10,00 9,90 9,20 7,50 9,20 10,20 

Holanda 3,00 5,30 6,00 6,60 5,50 2,50 3,60 4,10 

Hungria 5,80 5,90 5,90 7,20 7,40 7,90 9,70 11,00 

Irlanda 4,30 4,70 4,30 4,30 4,30 6,60 13,00 13,20 

Itália 9,10 8,60 8,60 7,70 7,00 6,80 7,40 8,80 

Letónia 7,60 8,60 8,80 7,50 6,50 6,80 19,70 22,30 

Lituânia 12,50 10,30 8,00 4,80 3,70 4,60 13,80 15,80 

Luxemburgo 4,10 3,60 4,50 4,50 4,10 4,20 6,60 5,60 

Malta 7,00 7,00 7,00 7,80 6,80 5,60 7,80 6,90 

Polónia 18,10 20,00 19,50 18,20 14,90 6,50 8,20 9,10 

Portugal 4,70 6,40 6,50 7,60 7,60 7,30 9,20 10,50 

Reino Unido 5,20 5,00 4,80 4,70 2,90 5,60 7,80 7,80 

Republica Checa 9,80 9,90 10,60 8,90 8,40 4,30 7,00 7,90 

Roménia 8,30 7,20 6,30 5,90 6,10 5,90 6,40 7,60 

Suécia 4,0 4,90 5,60 5,80 5,60 6,10 8,70 8,70 

UE 8,66 8,60 8,30 7,97 6,93 6,14 9,16 9,88 

                          Fonte: CIA World Factbook (2003 a 2007) e EUROSTAT (2008 a 2010).  

                                                 
6
 Os dados estatísticos da CIA WORLD FACTBOOK, da EUROSTAT, e do INE (relativamente a Portugal) não 

coincidem, de tal forma que utilizam-se nesta dissertação os dados mais completos correspondentes às taxas de 

desemprego na Europa e Portugal.  

 Percentagens acima da média da EU     Percentagens de Portugal     Percentagens médias da EU 
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Observa-se que para a União Europeia, o ano de 2008 foi o que teve a média mais 

baixa de desemprego (6,93%) e 2010 é o mais elevado (9,88%). 

 Desde 2003 até 2010, países como a Áustria (excepto 2008), Chipre, Dinamarca, 

Holanda, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, Roménia e Suécia, obtiveram taxas de 

desemprego a baixo da média da União Europeia. Países com a Eslováquia, Espanha, França 

e Grécia, obtiveram taxas de desemprego superiores à média da União Europeia. 

 Alguns países nos últimos 2/3 anos diminuíram as suas taxas de desemprego, isto é, 

até 2007/2008 tinham percentagens acima da média europeia, melhoraram em termos de 

desemprego (Bulgária, Eslovénia, Finlândia, Polónia e Republica Checa).  

A Hungria, Portugal e Letónia até 2006/2007 tinham taxas de desemprego a baixo da 

média e subiram as suas percentagens nos últimos anos. 

Portugal de 2003 a 2006 obteve percentagens abaixo da média. A partir de 2007 estas 

subiram e ultrapassaram a média europeia. 

 

6.2. PORTUGAL 

 

Segundo o INE, as taxas de desemprego relativas ao 4º trimestre de 2005 a 2009, em 

termos de género são as seguintes (quadro nº 2):   

 

Quadro nº2 – Taxas de Desemprego em Portugal por Género entre 2005 e 2009 

 

Género 2005 2006 2007 2008 2009 

Homem 7,0 7,0 6,2 6,8 9,5 

Mulher 9,2 9,6 9,6 8,9 10,7 

Total 8,0 8,2 7,8 7,8 10,1 

Fonte: INE - Dados de 17 de Agosto de 2010 

 

Desde 2005 que as mulheres são o grupo com maior taxa de desemprego. O facto de 

determinados posto de trabalho serem “típicos” de homens, como por exemplo construção 

civil, segurança, poderá estar na origem destas elevadas taxas de desemprego. 2008 foi o ano 

em que as mulheres obtiveram a taxa mais baixa em Portugal. 

 As taxas de desemprego relativas ao 4º trimestre em termos de Grupo Etário são 

(quadro nº3): 

 

 



Impacto do Desemprego na Qualidade de Vida da População do Concelho de Felgueiras 

 

 

24 

 

Quadro nº3 – Taxas de Desemprego em Portugal por Grupo Etário entre 2005 e 2009 

 

Grupo Etário 2005 2006 2007 2008 2009 

15-24 16,4 17,9 16,8 18,0 22,2 

25-34 9,4 9,7 9,3 8,9 10,9 

35-44 6,8 6,8 6,6 7,1 9,5 

45-64 6,6 6,7 6,4 6,0 8,7 

+ 65 - - 0,3 - 0,4 

Total 8,0 8,2 7,8 7,8 10,1 

Fonte: INE - Dados de 17 de Agosto de 2010 

 

 Relativamente ao grupo etário, os jovens (15-24 anos) são os que apresentam maior 

taxa de desemprego, desde 2005. O abandono escolar precoce poderá ser o factor responsável 

por esta elevada taxa de desemprego. A faixa etária maior de 65 anos, devido às reformas, 

possui as menores taxas de desemprego.  

 As taxas de desemprego relativas ao 4º trimestre em termos de Escolaridade são 

(quadro nº4): 

 

Quadro nº4 – Taxas de Desemprego em Portugal por Escolaridade entre 2005 e 2009 

 

Escolaridade 2005 2006 2007 2008 2009 

Nenhum 5,2 5,6 5,7 5,7 6,9 

1º Ciclo 7,5 7,4 6,7 6,9 9,9 

2º Ciclo 8,4 9,0 8,1 7,7 12,1 

3º Ciclo 9,0 9,6 9,2 9,8 12,1 

Secundário 9,2 8,7 8,0 8,2 9,9 

Superior 7,2 7,2 8,1 6,7 6,4 

Total 8,0 8,2 7,8 7,8 10,1 

Fonte: INE: Dados de 17 de Agosto de 2010 

 

 Em termos de escolaridade, desde 2006 que as pessoas com o 3º ciclo detêm a maior 

taxa de desemprego.   

 No ano de 2009, todos os níveis de escolaridade até ao secundário subiram as suas 

taxas de desemprego. Indivíduos com ensino superior desceram as suas taxas a partir de 

2007. A abertura de um maior número de candidaturas para técnicos especializados poderá 

estar na base desta diminuição. A falência de empresas empregadoras de indivíduos com 

escolaridades baixas, originaram despedimentos em massa, daí as maiores percentagens. 
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6.3. FELGUEIRAS 

 

 O município de Felgueiras, localizado na NUT III Tâmega
7
, está situado na parte 

superior do Vale do Sousa, abarcando uma área de 113 km². Distribuída por 32 freguesias, a 

sua população actual, estimada de cerca de 59 mil habitantes, apresenta uma média etária 

muito jovem. Os principais centros urbanos são a própria cidade de Felgueiras, a cidade da 

Lixa e as vilas de Barrosas e da Longra. A cidade de Felgueiras dista 50 kms da Cidade do 

Porto (Inácio Ribeiro, 2009). 

 Segundo dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, Felgueiras vive 

fundamentalmente do sector secundário, 80%. O sector terciário possui 19,5% e o sector 

primário 0,5% de actividade no concelho (Ana Guimarães et al, 2008) 

A REAPN
8
 apresentou, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, o projecto “Impacto do (Des) Emprego na Pobreza e Exclusão Social no Porto – 

Tâmega: Pistas de Acção Estratégica” que esteve na base da publicação da Quaternaire, que 

em parceria com as Câmaras Municipais de Amarante, Baião, Lousada, Marco de Canaveses, 

Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Felgueiras, mostra um diagnóstico aprofundado das 

dinâmicas de emprego/desemprego dos oito concelhos do Distrito do Porto integrados na Nut 

III do Tâmega e analisa como essas mesmas dinâmicas influenciam directamente as situações 

de pobreza (Ana Guimarães et al, 2008). 

Este projecto refere que por exemplo na análise das remunerações realizada com base 

no indicador ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (TPCO) confirma a 

tendência de uma situação destes concelhos claramente desfavorável face à realidade 

regional. Constata-se uma disparidade muito acentuada do ganho médio dos TPCO face à 

Região Norte e, neste cenário global, Baião, Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira 

destacam-se como os concelhos que apresentam os piores indicadores (Ana Guimarães et al, 

2008). 

Esta situação tem implicações ao nível do rendimento das famílias e do seu poder de 

compra. Os baixos rendimentos auferidos no mundo do trabalho remetem para a ideia de que 

o acesso ao emprego não constitui forçosamente, uma garantia contra as situações de 

fragilidade face à exclusão social e à pobreza (Ana Guimarães et al, 2008). 

                                                 
7
 Vale do Tâmega é um agrupamento de 8 concelhos do Distrito do Porto (Amarante, Baião, Lousada, Marco 

de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Felgueiras). 
8
 REAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal. 
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 Os desempregados inscritos em Janeiro de 2008 oriundos dos concelhos em análise 

ascendiam a 20.202 indivíduos (quadro nº 5).  

 

Quadro nº 5 – Síntese do Desemprego registado em 2008 nos Concelhos do Vale do 

Tâmega em termos de Duração do Desemprego, Género e Grupo Etário 

 

Concelhos 
Nº de 

Desemp. 

Duração Género Grupo Etário 

L C M F ‹35 35-54 ›55 

Região 

Norte 
175.448 48% 52% 39% 61% 35% 44% 21% 

Amarante 3.460 49% 51% 27% 73% 40% 45% 15% 

Baião 1.432 53% 47% 20% 80% 45% 42% 13% 

Felgueiras 3.944 56% 44% 38% 62% 36% 45% 19% 

Lousada 1.415 46% 54% 44% 56% 34% 42% 24% 

Marco de 

Canaveses 
2.478 49% 51% 27% 73% 43% 40% 17% 

Paços de 

Ferreira 
1.956 46% 54% 46% 54% 30% 47% 23% 

Paredes 3.173 45% 55% 35% 65% 38% 44% 18% 

Penafiel 2.344 42% 58% 32% 68% 44% 38% 18% 

Fonte: IEFP – Dados de Janeiro de 2008 

 

A partir do quadro nº 5, denota-se que os concelhos do Vale do Tâmega, em conjunto, 

possuíam 20.202 desempregados inscritos em 2008. Felgueiras por si só possuía 3.944 

indivíduos desempregados (concelho com maior número de desempregados do Vale do 

Tâmega) correspondendo a 19,5%. Ao nível da região norte, 2,25% dos desempregados são 

de Felgueiras. 

Em termos gerais, Felgueiras possui a maior taxa de desemprego em indivíduos 

desempregados a longo prazo, relativamente aos restantes concelhos. No que concerne às 

mulheres, Felgueiras é dos concelhos com as taxas de desemprego mais baixas.  

Relativamente à Região Norte, Felgueiras compreende percentagens acima da média 

em termos de desemprego de longa duração (56%); em termos de mulheres (62%); de 

indivíduos menores de 35 anos (36%) e indivíduos entre os 35 e os 54 anos (45%).  

Segundo a Rede Social de Felgueiras, o Diagnóstico Social  de 2004, e a Focus Group 

Felgueiras de 2008, muitas das situações de pobreza são inclusive vivenciadas de forma 

envergonhada, contrariamente, nas freguesias mais urbanas a pobreza é mais visível e aparece 

associada aos baixos rendimentos, às baixas qualificações, à precariedade do emprego, ao 
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recuo dos mecanismos informais de integração laboral e ainda à prevalência de 

comportamentos aditivos ligados à toxicodependência e ao alcoolismo (Ana Guimarães et al, 

2008). 

Todas estas configurações e modalidades de vivencia de exclusão social tornam uma 

aposta sustentada na promoção de novas áreas de investimento em Felgueiras, na promoção 

da escolaridade e da formação profissional dos jovens em áreas também diversificadas, na 

promoção do envolvimento do sector privado na componente de apoio à família dos seus 

trabalhadores (creches, ATL’s, centro de convívio para idosos), na aposta no mercado social 

de emprego e na rentabilização e maximização das estruturas de apoio sociais existentes (Ana 

Guimarães et al, 2008). 

 

 


