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Problemas conceptuais

• Juventude: Limites etários e transições

• Precariedade: da precariedade laboral à 
precariedade como modo de vida



Precariedade laboral: 
que categorias incluir?

Fonte: www.precariosinflexiveis.org



Proporção da precariedade no 
volume global do emprego 

Fonte: www.precariosinflexiveis.org



Estatísticas do Emprego - Ativos

Fonte: INE, Destaque - Estatísticas do Emprego, Fevereiro de 2013

• Decréscimo da população ativa, especialmente entre os coortes mais jovens, 
crescimento de ativos entre os mais velhos 

• Decréscimo massivo nos ativos menos qualificados (Ensino Básico), 
crescimento de pronunciado entre os mais qualificados;

• Entre os menos qualificados verifica-se o aumento expressivo de inativos.



Estatísticas do Emprego - 
Empregados

Fonte: INE, Destaque - Estatísticas do Emprego, Fevereiro de 2013

• Diminuição acentuada do volume de ativos, com destaque para as coortes mais 
jovens e também entre os menos qualificados;

• Redução significativa do volume de contratos de trabalho a termo certo. Curioso 
crescimento de trabalhadores familiares não remunerados.



Estatísticas do Emprego - Desempregados

• Subida muito acentuada do volume de desempregados em todos os escalões 
etários, embora mais amplo nos escalões intermédios.

• Elevado crescimento do desemprego entre nas qualificações secundárias e 
superiores. Os menos qualificados transitam para a inatividade.



Taxa de Desemprego por escalão etário e nível 
de escolaridade, 2012 (%)

• Taxa de desemprego muito elevada entre os mais jovens (15-24), muito acima da 
média.

• Números elevados também na coorte seguinte (25-34), embora muito mediada 
pelo nível de qualificação escolar.

• Nas coortes seguintes assiste-se a uma maior proximidade à média, com exceção 
para os diplomados do ensino superior onde tal qualificação persiste como seguro 
contra o desemprego. 



Que desafios para as Políticas 
Públicas?

• Políticas públicas especificamente dirigidas 
aos mais jovens?

• Estágios profissionais?
• Investimento público e privado para a criação 

de emprego e procura interna?
• Regulação das relações laborais?


	Diapositivo 1
	Problemas conceptuais
	Precariedade laboral: 
que categorias incluir?
	Proporção da precariedade no volume global do emprego 
	Estatísticas do Emprego - Ativos
	Estatísticas do Emprego - Empregados
	Estatísticas do Emprego - Desempregados
	Diapositivo 8
	Que desafios para as Políticas Públicas?

