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Prefácio 

O Município do Porto, no âmbito do programa AIIA - Abordagem Integrada para a 
Inclusão Ativa, promoveu a elaboração deste estudo para identificar, e caracterizar, o 
número de jovens do Porto que não se encontram no sistema de educação ou formação 
ou no mercado laboral - Jovens NEET (do acrónimo inglês Not in Education, Employment, 
or Training).  

Embora se reconheça o decréscimo do número de Jovens NEET em Portugal, a Câmara 
do Porto preocupa-se com o impacto que a permanência nesta condição possa ter no 
futuro destes jovens, da sua população em geral e da economia da região, pois sabemos 
que a educação e a formação são fatores decisivos para o exercício de uma cidadania 
consciente e informada, promotores da integração dos grupos mais vulneráveis da 
população e da qualidade de vida dos portuenses.  

Sendo uma prioridade do Município facilitar a criação de empresas e de emprego no 
Porto, reforçando a curva ascendente da taxa de emprego, importa, assim, intervir 
juntos dos jovens, para que estes possam adquirir e desenvolver competências e dar 
resposta às necessidades do mercado de trabalho.  

O estudo, que envolveu várias entidades que diariamente apoiam os jovens NEET na (re) 
definição de percursos de vida significativos, procurou analisar as diferentes dimensões 
do fenómeno NEET e definir um conjunto de orientações para a ação, que permitirão 
estruturar uma resposta articulada e em rede para enfrentar este desafio. 

Com vista à promoção de uma sociedade mais inclusiva, integrada e coesa, a resposta a 
criar para este público-alvo passará não só pela identificação e caracterização dos Jovens 
NEET, mas também pela oferta e orientação para percursos formativos ou profissionais 
ajustados aos seus interesses e competências e alinhados com as reais necessidades e 
por lhes proporcionar condições para a aquisição de competências que permitam a sua 
efetiva inserção no mercado de trabalho.  

Por uma cidadania plena e um Porto que se quer mais coeso e inclusivo para todas e 
para todos! 

Fernando Paulo 
Vereador da Habitação, Coesão Social e Educação 
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NEET na cidade do Porto – nota
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Este relatório sistematiza os dados recolhidos durante o “Estudo de levantamento e 

caracterização de jovens NEET da cidade do Porto”, promovido pela Câmara Municipal do Porto 

(CMP) com o apoio da TESE – Associação para o Desenvolvimento - no âmbito do programa AIIA 

(Abordagem Integrada para a Inclusão Ativa).  

O público-alvo do estudo são jovens entre os 15 e os 29 anos em situação NEET (acrónimo de 

“Not in Employment, Education or Training” – jovens que não estão a trabalhar, a estudar ou em 

formação) com residência no concelho do Porto.  

Enquadrado nas restantes ações do AIIA, este estudo contempla 2 objetivos principais: 

• efetuar uma caracterização da população jovem em situação NEET do concelho do Porto;

• disponibilizar orientações para futuras intervenções junto deste público-alvo.

Este trabalho teve diferentes etapas de recolha de informação, com base em metodologias 

qualitativas e quantitativas e abrangeu diferentes fontes de informação com vista a maximizar 

a relevância dos dados e das análises efetuadas.  

O presente relatório final divide-se em 3 capítulos. Este primeiro capítulo faz uma breve 

apresentação do estudo, do seu público-alvo e das suas etapas. No segundo capítulo é 

sistematizada a informação recolhida acerca da caracterização do público-alvo e no terceiro são 

apresentadas recomendações para a ação. 

1.1 Jovens em situação NEET 

1.1.1 Do indicador NEET… 

O indicador NEET quantifica a percentagem de pessoas que não estão em emprego, educação 

ou em formação, tendo em consideração o total da população jovem (Eurofound - European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; 2016). Este indicador tem 

promovido uma melhor compreensão sobre o fenómeno dos/as jovens em situação NEET e tem 

contribuído para dar mais visibilidade às vulnerabilidades inerentes à participação dos/as jovens 

no mercado de trabalho.  

No entanto, apesar de se referir a um grupo muito heterogéneo de pessoas, é frequentemente 

usado para identificar “grupos desfavorecidos e problemáticos” (Eurofound, 2016, p.27) 

contribuindo para a estigmatização de jovens que se enquadram neste indicador.  

É também importante ter em conta que este indicador, por se apresentar pela negativa e não 

ter uma definição consensual, apresenta limitações e deve ser utilizado com cautela (ILO - 

International Labour Organisation, 2015b). 
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1.1.2… aos múltiplos perfis… 

Com base em vários estudos sobre jovens em situação NEET nos países europeus, a Eurofound 

apresenta uma proposta de 7 subcategorias (2016), descritas abaixo. 

Fonte: Eurofound (2016) 

Esta categorização representa um primeiro passo para a identificação dos vários perfis inerentes 

ao indicador NEET e pode contribuir para uma melhor compreensão da heterogeneidade de 

situações em que se poderão encontrar jovens em situação NEET da cidade do Porto.  

Reentrados: esta categoria inclui jovens que irão brevemente reingressar no mercado de 

trabalho, no sistema de educação ou de formação. Neste caso, tratam-se de jovens que já foram 

contratados/as ou já estão inscritos/as no sistema de educação/formação.  

Desempregados de curta duração: jovens que estão em situação de desemprego há menos de 

um ano, à procura de emprego e disponíveis para começar a trabalhar. Um curto período de 

desemprego na transição escola-trabalho pode ser considerado normal e espera-se que o nível 

de vulnerabilidade de jovens que se enquadram nesta categoria seja moderado. 

Desempregados de longa duração: jovens que estão em situação de desemprego há mais de 

um ano, à procura de emprego e disponíveis para começar a trabalhar. As pessoas desta 

categoria encontram-se em elevado risco de afastamento e exclusão social. Um afastamento a 

longo prazo representa uma ameaça para a empregabilidade, para o seu capital humano e para 

a qualidade das suas futuras situações de emprego.  

Figura 1. Subcategorias do indicador NEET apresentadas pela Eurofound 

NEETs

Re-entrados

Desempregados de 
curta duração

Desempregados de 
longa duração

Indisponíveis por 
doença e/ou 
incapacidade

Indisponíveis por 
responsabilidades 

familiares

Desencorajados

Outros inativos
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Indisponíveis devido a doença e/ou incapacidade: inclui jovens que não estão à procura de 

emprego ou não estão disponíveis para começar um emprego no espaço de duas semanas 

devido a doença/incapacidade. Este grupo é dos que mais necessita de suporte social.  

Indisponíveis devido a responsabilidades familiares: este grupo inclui jovens que não estão à 

procura de emprego ou não estão disponíveis para começar um novo emprego porque estão a 

cuidar de crianças, pessoas portadoras de incapacidade ou que têm outras responsabilidades 

familiares menos específicas. Os/As jovens desta categoria poderão ou não ser vulneráveis. 

Poderão estar fora do mercado de trabalho por não terem recursos para serem substituídos/as 

no âmbito das suas responsabilidades familiares ou poderão assumir as responsabilidades 

familiares por escolha pessoal. 

Desencorajados: jovens que pararam de procurar emprego/formação porque acreditam que 

não existem oportunidades no mercado de trabalho. São maioritariamente jovens em situação 

de vulnerabilidade e em elevado risco de exclusão social. Tendem a apresentar uma maior 

probabilidade de experienciar fracos resultados em termos de emprego ao longo da sua vida e 

estão em elevado risco de se manterem desencorajados/as por longos períodos de tempo. 

Outros inativos: este grupo engloba todos/as os/as jovens cujas razões para estar em situação 

NEET não se enquadram nas categorias prévias. É uma categoria extremamente heterogénea 

que pode incluir jovens mais afastados de qualquer sistema formal ou jovens que estão num 

período de ponderação de alternativas ou envolvidos/as em áreas que nem sempre passam 

pelas vias mais formais (ex. artística). Consequentemente, pode incluir jovens em situação de 

maior ou menor vulnerabilidade.  

Uma vez que dentro de cada subcategoria existem diferentes variáveis sociodemográficas, que 

incluem situações de maior ou menor vulnerabilidade, a Eurofound (2016) propõe a subdivisão 

entre:   

• NEETs vulneráveis: em risco de marginalização e que apresentam frequentemente falta

de capital social, cultural e humano.

• NEETs não vulneráveis: ricos em capital social cultural e humano e em baixo risco de

marginalização.
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Apesar do agrupamento estatístico dos/as jovens em situação NEET num só grupo, eles/as 

podem assumir uma multiplicidade de perfis; podendo estar em situação de maior ou menor 

vulnerabilidade.  

Por outro lado, salienta-se o caráter de transitoriedade da situação NEET. Citando o 

Observatório Português da Juventude (2017, p.11) “a flexibilização no emprego, o aumento do 

trabalho a tempo parcial, frequentemente involuntário e de carácter sazonal, tem um profundo 

impacto nas trajetórias profissionais dos jovens, marcadas por períodos de desemprego 

frequentes, sublinhando a transitoriedade e recorrência” desta situação. 

Estes dados reiteram a necessidade de um conhecimento profundo sobre jovens em situação 

NEET do Porto para o desenvolvimento de políticas e intervenções ajustadas às diferentes 

necessidades e aos diferentes objetivos de cada jovem.  
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1.1.3 … considerando os principais fatores de risco… 

Para consolidar o ponto de partida deste estudo sobre a população jovem em situação NEET da 

cidade do Porto, importa também obter uma melhor compreensão sobre os fatores de risco que 

podem aumentar a probabilidade de um/a jovem ficar em situação NEET.  

A Figura 2 ilustra os fatores de risco apresentados pela Eurofound (2012) e os principais 

resultados associados aos mesmos com base nos estudos sobre jovens em situação NEET (15-29 

anos) na Europa:  

(Eurofound,2012) 

Figura 2. Fatores que aumentam a probabilidade de um/a jovem ficar em situação NEET 

•Jovens com baixos níveis de escolaridade têm 3 vezes mais 
probabilidade de ser NEET comparativamente aos que têm 
ensino superior e 2 vezes mais probabilidade 
comparativamente aos que têm ensino secundário.

Baixo nível de escolaridade

•Quem sofre de alguma doença / incapacidade tem mais  40% 
de probabilidade de ser NEET comparativamente aos que se 
consideram saudáveis.

Portador de incapacidade

•Jovens com historial de imigração têm mais 70% de 
probabilidade de ser NEET.Histórico de imigração

•Ter pais/mães que experienciaram situações de desemprego 
aumenta a probabilidade de ser NEET em 17%

•Pais com baixos níveis de escolaridade torna o/a jovem 1.5 
vezes mais propenso a ser NEET, comparativamente a jovens 
cujos pais têm o nível secundário ou superior de escolaridade. 

Pais/mães em situação de 
desemprego/com baixa 

escolaridade

•Pessoas que residem em áreas isoladas e localidades pequenas 
têm 1.5 vezes mais probabilidade de ser NEET
comparativamente a quem vive em localidades de tamanho 
médio. 

Residir em áreas isoladas

•Jovens de famílias monoparentais têm mais 30% de 
probabilidade de ser NEET.

Agregado familiar com baixos 
rendimentos
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1.2 Etapas de recolha de informação 

Com base na heterogeneidade da população jovem em situação NEET e, atendendo aos 

objetivos deste Estudo, recorreu-se a: 

• Metodologias participativas envolvendo jovens e organizações que intervêm no concelho;

• Métodos quantitativos e qualitativos de recolha e análise de informação;

• Meios de comunicação e redes sociais para potenciar o envolvimento no estudo.

Apresentam-se em baixo as 6 etapas complementares de recolha de informação efetuadas no 

âmbito do estudo e os principais objetivos inerentes a cada uma:   

Figura 3. Etapas de recolha de informação 
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1.2.1 Inquérito online: nota metodológica 

Uma vez que o inquérito online correspondeu à etapa que permitiu recolher uma maior 

quantidade de informação e remete para a principal fonte de informação do capítulo seguinte, 

apresenta-se abaixo a metodologia utilizada para a recolha e análise dos dados.  

Recolha de respostas 

O inquérito foi aplicado no concelho do Porto num sistema de recolha misto que combinou 

entrevistadores/as de rua (recolha on-site) e auto-resposta dos/as inquiridos/as (recolha 

online). Em ambos os casos as respostas foram registadas numa plataforma online 

(SurveyLegend). Esta estratégia de recolha teve em conta as sugestões quer das entidades 

envolvidas no focus group, quer dos/as jovens entrevistados/as, de forma a ser o mais eficiente 

possível.  

Tal como sugerido nas entrevistas exploratórias utilizou-se como fonte de motivação: 

• o reforço da importância do estudo para mudanças efetivas com impacto na vida de

jovens em situação NEET;

• a participação de parceiros institucionais de referência, nomeadamente a Câmara

Municipal do Porto e

• a atribuição de um incentivo extra, em forma de brinde (powerbank).

Embora estas estratégias sejam atrativas para jovens em situação NEET, em particular a 

facilidade de preenchimento online e a atribuição de brinde, as mesmas tendem a promover um 

enviesamento da amostra, no sentido em que os/as jovens em situação NEET sem facilidade de 

acesso online poderão estar sub-representados/as e muitas pessoas inquiridas poderão ter tido 

como única motivação a aquisição do brinde. Estas são limitações que devem ser consideradas 

a cada momento da análise e interpretação dos dados. Neste sentido, complementarmente, 

existiu um forte investimento em ações de rua, com equipas localizadas em vários pontos da 

cidade que procuraram recolher respostas presencialmente. 

Amostra 

Apenas foram considerados para a análise questionários completos e submetidos e que 

cumpriam os critérios definidos da amostra: 

• Entre os 15 e os 29 anos;

• Residentes no concelho do Porto;

• Que não estão a estudar, a trabalhar ou em formação (há mais de 3 semanas).
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Aplicadas estas condições, foram obtidas 175 respostas válidas ao inquérito. Tendo-se estimado 

uma população em situação NEET no concelho do Porto de 2667 indivíduos (cf. ponto 2.1, p.17) 

foi possível alcançar 6.6% da população de referência.  

Tratou-se de uma amostra de conveniência, embora com um esforço significativo para alcançar 

a maior representatividade possível da população jovem em situação NEET do concelho. A 

amostra, não se pretendendo ser representativa da população, revelou-se suficientemente 

equilibrada relativamente aos dados estatísticos existentes para a população correspondente a 

esta faixa etária e em particular para a população em situação NEET na zona Norte e do concelho 

do Porto, nomeadamente face ao perfil demográfico (distribuição de género, idade e, 

parcialmente, no grau de escolaridade e freguesia de residência). 

Foi possível chegar a estes/as 175 jovens de acordo com a seguinte distribuição de canais de 

divulgação utilizados: 

• Redes sociais: 74%

• Equipa de rua: 20.5%

• Amigos/familiares: 2%

• Organizações: 2%

• Telemóvel (SMS): 1%

• Email: 0.5%

Tratamento dos dados 

Utilizou-se na análise de dados o programa estatístico SPSS – IBM 23. Para cada dimensão de 

análise foi efetuada uma análise descritiva baseada na frequência de resposta de cada grupo e, 

sempre que aplicável, uma análise inferencial. No caso de variáveis nominais/categóricas foi 

usado o teste do Qui-quadrado para averiguar a relação de associação estatística entre as 

variáveis considerando um nível de significância de 5%1. No caso de variáveis contínuas foi usada 

a análise de variância (ANOVA) para averiguar a diferença de médias entre grupos, também com 

um nível de significância de 5%. 

1 Nestes casos, consideram-se as limitações que o teste do Qui-quadrado pressupõe, de nenhuma célula da tabela ter 
frequência esperada inferior a 1 e que não mais de 20% das células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades. 
(Pestana & Gageiro, 2008, p. 131). 



Estudo de jovens em situação NEET da cidade do Porto | Relatório final 

16

Dimensões exploradas 

A caracterização seguinte tem em conta as seguintes dimensões2: 

• Dados sociodemográficos;

• Quotidiano;

• Interesses;

• Percurso formativo;

• Percurso profissional;

• Expectativas para o futuro;

• Suporte.

Os dados apresentados serão complementados e comparados com a informação obtida através 

das restantes etapas do estudo para uma melhor compreensão e interpretação dos resultados 

do inquérito à luz do conhecimento já sistematizado. 

Informação mais detalhada sobre as restantes etapas de recolha de informação poderá ser 

encontrada no documento anexo a este relatório3. 

2 Estas foram as dimensões selecionadas com base nas prioridades da Câmara Municipal do Porto e os resultados da 
etapa 1, 2 e 3 deste estudo. Informações mais detalhadas poderão ser encontradas em anexo.  
3 Cada uma das etapas representa um capítulo do documento anexo a este relatório.  
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5% 

4% 

34% 

18% 

8% 
25% 

6% 

2.1. Quantos/as jovens estarão em situação NEET no Porto? 

a) A região Norte de Portugal é a que apresenta o maior número de jovens em situação NEET

De acordo com os dados do INE, correspondendo ao 1º trimestre de 2019 (INE, 2019c)4, Portugal 

apresenta 220.300 jovens entre os 15-34 anos5 que não estudam, não trabalham e não estão 

em formação; sendo que é na região Norte que se encontra o número mais elevado de jovens 

em situação NEET – 75 800. 

Fonte: INE (2019c); dados do 1º trimestre de 20193 

4 INE (2019c) Jovens com idade entre 15 e 34 anos não empregados que não estão em educação ou formação (Série 
2011 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Grupo etário; Trimestral - INE, Inquérito ao emprego; dados do 1º 
trimestre de 2019 
5 Não é possível efetuar uma caraterização regional tendo em conta a faixa etária 15-29 pois existem várias regiões 
(Alentejo, Algarve, Centro, Madeira e Açores) em que os dados repartidos por faixa etária não estão disponíveis. 

*Área Metropolitana de Lisboa
 

75,8

39

55,6

16,5

13,1
11,8 8,5

Norte

Centro

AML*

Alentejo

Algarve

Açores

Madeira

Figura 5. Distribuição do total da 
população NEET 15-34 anos por 

região de PT (%) 

Figura 4. Nº de jovens em situação NEET 15-34 
anos por região de PT (milhares)
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b) Estima-se que existam mais de 2.600 jovens em situação NEET (15-29 anos) no concelho

do Porto

Para estimar o número de jovens em situação NEET no concelho do Porto, duas fontes oficiais 

foram tidas em conta: 

1. As taxas de jovens em situação NEET no 1º trimestre de 2019 (INE, 2019g)6, por faixa

etária entre os 15 e os 29 anos para a região Norte (Tabela 1):

Tabela 1. Taxa de jovens em situação NEET por grupo etário dos 15 aos 29 anos para a Região Norte 

(%) 

Região 
Taxa de jovens NEET 

entre os 15-19A 

Taxa de jovens NEET 

entre os 20-24A 

Taxa de jovens NEET 

entre os 25-29A 

Norte 3.5 12 12.1 

Fonte: INE (2019g) 

2. O nº estimado de jovens entre os 15 e os 29 anos residentes no concelho do Porto por faixa

etária:

Fonte: INE (2019f) 

6 INE (2019g) Taxa de jovens com idade entre 15 e 34 anos não empregados que não estão em educação ou formação 
(Série 2011 - %) por Local de residência (NUTS - 2013) e Grupo etário; Trimestral - INE, Inquérito ao emprego; dados 
do 1º trimestre de 2019 

Figura 6. Nº estimado de jovens entre os 15 e os 29 anos residentes no 
concelho do Porto por faixa etária 

9 467

9 826

9 557

15-19 anos 20-24 anos 25-29 anos
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Ao aplicar a respetiva taxa de jovens que não estão a estudar nem a trabalhar (INE, 2019g) ao 

número estimado de jovens residentes no município do Porto em 2018 (INE, 2019f)7 para cada 

uma das faixas etárias consideradas é possível obter uma estimativa do número de jovens em 

situação NEET (15-29 anos) para o concelho – 2.667 jovens8.  

Nos pontos seguintes deste capítulo são sistematizados os dados de caracterização recolhidos 

através das respostas dos/as jovens em situação NEET do concelho do Porto ao inquérito online. 

7 INE (2019f) Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, dados de 2018. 
8 Reforça-se que este cálculo apresenta limitações uma vez que os dados disponíveis relativamente à taxa dos jovens 
em situação NEET dizem respeito à região Norte e não concretamente ao concelho do Porto. Remete para um dado 
meramente indicativo.  
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2.2. “Fotografia” dos/as jovens em situação NEET inquiridos/as 

Na Figura 7, é possível observar o perfil mais provável de se identificar, atendendo à informação 

recolhida no inquérito. As percentagens indicadas dizem respeito à probabilidade associada a 

cada um dos indicadores. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET do Porto (TESE, 2019) 

Figura 7. Perfil mais comum dos/as jovens inquiridos/as (TESE, 2019) 
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2.2.1. Zoom sobre…os dados sociodemográficos 

a) 90% dos/as participantes são de nacionalidade portuguesa

157 participantes do inquérito reportaram ter nacionalidade portuguesa, o que totaliza 90% da 

amostra; dado próximo da taxa de 92% encontrada no estudo da Eurofound relativamente a 

Portugal (2016). As restantes nacionalidades mais representadas entre os/as participantes do 

inquérito são a brasileira (N=7) e cabo-verdiana (N=2). Estes dados estão também em linha com 

os dados do INE que estimam que cerca de 5% (N=9174) da população residente do Porto 

(2019f9) seja população estrangeira com estatuto legal de residente e destes, mais de 70% são 

de nacionalidade “Extra União Europeia” (INE, 2019e)10.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

b) O género feminino representa 54% do total da amostra

Responderam ao inquérito ligeiramente mais mulheres (54%) que homens (46%). Esta 

distribuição está em linha com os dados do INE (2019d) em relação à população nacional (género 

masculino = 45%; género feminino = 55%). Os dados referentes à estimativa de jovens residentes 

no Porto entre os 15 e 29 anos apontam para uma distribuição mais equilibrada entre os géneros 

(género masculino = 51%; género feminino = 49%) (INE, 2019f) com uma ligeira prevalência do 

género masculino9. Contudo, há a referir que a distribuição da população NEET para o grupo 

mais velho, apresenta uma taxa de feminização ligeiramente superior aos outros grupos etários, 

pelo que, sendo este o grupo mais representado, poderá ter enviesado a percentagem de 

mulheres na amostra (Figura 9) embora não de forma estatisticamente relevante.  

9 INE (2019f) Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, dados de 2018. 
10 INE (2019e). População estrangeira com estatuto legal de residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), 
Sexo e Nacionalidade (Grupos de países); Anual - INE, População estrangeira com estatuto legal de residente; dados 
de 2017. 

Figura 8. Participantes por nacionalidade (%, N=175) 

90%

8% 2%

Portuguesa Outras NS/NR
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Esta tendência de maior representatividade do género feminino para a faixa etária dos 25-29 

anos está em harmonia com os dados do INE em relação ao género vs. idade dos/as jovens em 

situação NEET para a região Norte (INE, 2019d)11. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

c) O grupo mais representado é o de jovens em situação NEET entre os 25-29 anos (45%)

Dos/as 175 inquiridos/as, o grupo com maior representação é o dos 25-29 anos (45%), logo 

seguido do grupo 20-24 anos (40%) (ver Figura 10). Esta distribuição é bastante aproximada da 

proporção encontrada na população em situação NEET para a região Norte (INE, 2019c)12 – (15-

19 = 13%; 20-24 = 43%; 25-29 = 44%).  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

11 INE (2019d). Jovens com idade entre 15 e 34 anos não empregados que não estão em educação ou formação (Série 
2011 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Grupo etário e Sexo; Anual - INE, Inquérito ao emprego; dados de 
2018.  
12 INE (2019c). Jovens com idade entre 15 e 34 anos não empregados que não estão em educação ou formação (Série 
2011 - N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Grupo etário; Trimestral - INE, Inquérito ao emprego; dados do 1º 
Trimestre 2019. 

Figura 10. Participantes por grupo etário (%, N=175) 

46% 54%

Figura 9. Participantes por género (%, N=175) 
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Analisando a idade tendo em consideração o género, verifica-se que no grupo mais jovem existe 

uma preponderância de homens (69% de homens e 31% de mulheres). Esta tendência, 

eventualmente influenciada pela maior taxa de abandono escolar nos rapazes (CNE, 2018), 

desaparece nos jovens em situação NEET dos grupos etários seguintes (Figura 11) em que as 

mulheres representam respetivamente 60% e 57% das pessoas inquiridas nos grupos 20-24 e 

25-29 anos.

Figura 11. Participantes por género e idade (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

d) Os/as inquiridos/as têm maioritariamente o ensino secundário e o ensino superior

Apesar de jovens em situação NEET serem frequentemente associados a públicos com baixos 

níveis de escolaridade, é mais provável encontrar em Portugal jovens (15-29 anos) com pelo 

menos um dos níveis do ensino secundário concluído (OPJ, 2017).  

Os/as inquiridos/as foram questionados/as acerca do último ano de escolaridade concluído e na 

Figura 12 é possível observar a distribuição do conjunto de respondentes por nível de ensino:  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019). 

69,2%
40,0% 43,0%

30,8%
60,0% 57,0%

1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9

Homens Mulheres

Figura 12. Jovens em situação NEET distribuídos por nível de escolaridade completo (%, N =174) 
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A distribuição acima difere dos dados do INE (2019b) para Portugal referentes ao 1º Trimestre 

de 201913 (Figura 13), particularmente nos dados em relação ao ensino básico e superior. 

Fonte: INE (2019b), dados do 1º trimestre de 2019 

Com efeito, o inquérito atraiu mais jovens do ensino superior comparativamente a jovens com 

ensino básico. Apesar de terem sido mobilizadas equipas para inquirir jovens presencialmente, 

o número de recolha de respostas através deste canal foi inferior comparativamente ao das

redes sociais o que pode ter contribuído para esta discrepância (cf. ponto 1.2.1, p.14).

Numa descrição por grupo etário verifica-se que na faixa mais jovem (15-19 anos) quase 54% 

indica ter concluído um dos níveis de escolaridade do ensino secundário, enquanto no grupo 

dos 20-24 anos a distribuição de qualificações é mais heterogénea, sendo, no entanto, o ensino 

secundário o mais frequentemente mencionado (41.4%). Já no grupo mais velho (25-29 anos), 

mais de metade dos/as inquiridos/as afirma ter concluído um grau de ensino superior (52.6%). 

Figura 14. Escolaridade vs. idade (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019). 

13 INE (2019b). Jovens com idade entre 15 e 34 anos não empregados que não estão em educação ou formação (Série 
2011 - N.º) por Grupo etário e Nível de escolaridade mais elevado. INE- Inquérito ao Emprego, dados do 1º trimestre 
de 2019.  

Figura 13. Jovens em situação NEET distribuídos por último ano de escolaridade completo (%) 

38,5% 30,0% 21,8%

53,8%
41,4%

25,6%

7,7%
28,6%

52,6%

1 5 - 1 9 2 0 - 2 4 2 5 - 2 9

E. básico E.Secundário E. Superior
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Fonte: Resultados do Inquérito aos jovens NEET Porto (TESE, 2019).

Como é possível observar através da Figura 15, a distribuição da escolaridade dos/as 

participantes por género é muito equilibrada.  

e) Paranhos é a freguesia onde residem mais participantes

O inquérito cumpriu um dos objetivos principais: dar voz a jovens em situação NEET de todas as 

freguesias do concelho do Porto.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Figura 16. Participantes por freguesia (%, N=175) 

9,1% 

17,1% 
25,1% 

8,6%

14,9
% 

5,7% 

19,4%

27%

29%

36%

36%

37%

35%

Feminino

Masculino

Ens. Superior Ens. Secundário Ens. Básico

Figura 15. Escolaridade vs. género (%, N=175) 
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Através da Figura 16, é possível observar que as freguesias mais e menos representadas 

correspondem também às que têm mais (Paranhos) e menos (Bonfim) jovens residentes entre 

os 15 e os 29 anos. Por outro lado, a distribuição pelas restantes freguesias desvia-se um pouco 

do que seria esperado atendendo ao número de jovens entre os 15 e os 29 anos residentes em 

cada freguesia (INE, 2011)14 (Figura 17) 

Fonte: Análise TESE face aos dados dos Censos (INE, 2011) 

f) Mais de metade dos/as participantes vive com os pais

Verifica-se que 53% da amostra reside com os pais, sendo que 21% reside com apenas um dos 

progenitores.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

14INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2011 

Figura 17. Residentes entre os 15-29 anos por freguesia (N e % face ao total de residentes 
 entre os 15-29) 

32%

23% 21%

12%
6% 6%

P A I S C O M P A N H E I R O / A U M  D O S  P A I S A M I G O S / A S S O Z I N H O / A O U T R O S / A S

Figura 18. Participantes por tipo de agregado familiar (%, N=175) 
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Este dado está em linha com o facto de Portugal ser um dos países que apresenta uma das 

percentagens mais elevadas de jovens entre os 18 e os 34 anos a viver em casa dos progenitores 

(81%, quando a média europeia é de 67%)15 (EUROSTAT, 2019).  

Entre os 23% de participantes que reportaram viver com o/a companheiro/a, 48% indicaram 

viver com o/a companheiro/a e filhos/as. Um participante indicou residir apenas com os/as 

filhos/as, o que sugere que pelo menos 11% do total da amostra tem filhos/as. A opção “Outros” 

inclui: viver com outros familiares, nomeadamente avós ou tios/as; viver em lares ou instituições 

ou outras situações não especificadas. 

A tipologia de agregado familiar é influenciada quer pelo grupo etário16 quer pela escolaridade17 

dos inquiridos (Figura 19 e 20). Com efeito, são os/as jovens mais novos/as (entre os 15-19 anos) 

que mais residem com os pais (65.4%) seguidos de perto pelos/as jovens entre os 20-24 anos 

(60%). São os/as jovens da faixa etária 25-29 que mais frequentemente vivem com 

companheiro/a (30.8%) ou com amigos/as (14.4%). Não se verificaram diferenças em relação ao 

género dos/as participantes ou freguesia de residência.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

15 Eurostat (2019). Share of young adults aged 18-34 living with their parents by age and sex. 
16 X2 (8, 174) = 18,735, p < .05  
17 X2 (8, 174) = 33,216, p < .001 

Figura 19. Participantes por idade e tipo de agregado familiar (%, N=175) 
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Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

g) 7 em cada 10 participantes apresentam um ou mais fatores de risco definidos pela

Eurofound (2012)

70% dos/as inquiridos/as indica pelo menos uma situação de risco que pode ser enquadrada 

num dos fatores que aumentam a probabilidade de um/a jovem estar em situação NEET 

definidos pela Eurofound (2012), sendo o mais prevalecente ter ascendentes com baixa 

escolaridade (46%). O indicador de desemprego dos pais também é apontado em quase 30% 

dos casos (Figura 21). 

Figura 21. Participantes por fator de risco (%, N=174) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Figura 20. Participantes por escolaridade e tipo de agregado familiar (%, N=175) 
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É de salientar também o relevante risco de pobreza evidenciado pelos/as jovens que 

constituíram a amostra. O facto de mais de 20% destes residir em habitação social supera os 

dados da Domus Social (Câmara Municipal do Porto, 2018)18 que apontam para 28.579 pessoas 

a residir nestas habitações, pelo que corresponde a cerca de 13.3% da população residente do 

concelho19.  

Na realidade, se se considerar o indicador relativo aos apoios sociais20 juntamente com o da 

habitação social num indicador único de risco de pobreza, verifica-se que 39.7% dos/as jovens 

inquiridos/as (N=69) indica estar numa ou em ambas estas situações. Este dado está relacionado 

com o estudo da Eurofound (2016) que refere que 40% dos jovens em situação NEET em Portugal 

estão em risco de exclusão social21, emergindo em 4º lugar no total de países da EU. 

Este risco de pobreza apresenta-se associado ao grau de escolaridade dos/as inquiridos/as. Dos 

que indicam estar em risco de pobreza, 45% possui apenas o ensino básico, enquanto apenas 

16% tem o ensino superior (Figura 22). Uma vez que a baixa escolaridade dos/as jovens é 

também um dos fatores de risco apontados pela Eurofound (2012), esta constelação de fatores 

aponta para uma situação de elevada vulnerabilidade.  

Figura 22. Relação do grau de escolaridade dos/as jovens com o risco de pobreza (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 22

18 Câmara Municipal do Porto (2018). Domus Social disponível em www.domussocial.pt/ 
19 Se tivermos em conta a estimativa do INE (2018) para a população residente no município do Porto – 215284 
residentes 
20 A opção de resposta corresponde a “Tu ou alguém das pessoas com quem vives beneficia de algum apoio social 
(SASE ou bolsa de estudo DGES, rendimento social de inserção, entre outros)” 
21 De acordo com a Eurofound (2016, p.60), o indicador risco de exclusão social é baseado nos rendimentos, sendo 
que se consideram em risco as pessoas que apresentam rendimentos abaixo dos 60% dos rendimentos médios 
nacionais 
22 X2 (2, 174) = 27,358, p < .001 
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Observa-se que o grau de escolaridade dos/as participantes está relacionado com o nível de 

escolaridade dos ascendentes. Jovens cujos níveis mais completos de escolaridade são o ensino 

básico ou o ensino secundário descendem de pais com um nível de escolaridade mais baixo (38% 

e 41%, respetivamente) comparativamente a jovens que concluíram o ensino superior (21%). 

Em consonância com estes dados, 50% dos/as que concluíram um nível de ensino superior 

descendem de quem detém qualificação acima do 9º ano.  

Esta relação entre escolaridade dos ascendentes e dos filhos foi também evidenciada pelo 

Estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (Bago D’Uva e Fernandes, 2017) sobre a 

mobilidade social em Portugal – “quando o pai tem um nível baixo/elevado, o mais provável é 

que o mesmo aconteça com o seu filho”, sendo um dos fatores que condiciona a mobilidade 

social em Portugal (p.38). 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019)23 

23 X2 (2, 174) = 16,783, p < .001 

38%

41%

21%

18%

32%

50%
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Ens. Secundário
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Pais com esco. até ao 9º Pais com esco. sup ao 9º

Figura 23. Relação do grau de escolaridade dos/as jovens com o grau de escolaridade dos 
ascendentes (%, N=175) 
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A escolaridade dos/as inquiridos/as está também relacionada com a existência de situações de 

desemprego por parte de pai/mãe ou de outros ascendentes com quem vivem. Com efeito, são 

os/as jovens com menos escolaridade que apresentam mais situações de desemprego por parte 

de pai/mãe ou outros ascendentes (42%). Inversamente, são os/as jovens do grupo ensino 

superior que assinalaram com menor frequência este tipo de situação (44%). Uma situação de 

baixa escolaridade do/a jovem já é considerada um fator de risco e de maior vulnerabilidade 

perante uma situação NEET. A associação deste fator à existência de desemprego no seio do 

agregado familiar pode agravar a situação de vulnerabilidade, na medida em que pode 

influenciar negativamente o nível socioeconómico. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019)24 

24 X2 (2, 174) = 12,739, p < .005 

42%

39%

19%
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Desemprego pais ou outro ascen. Sem sit. desemprego pais ou outro asc.

Figura 24. Relação do grau de escolaridade dos/as jovens vs. existência de situações de 
desemprego do pai/mãe ou outro ascendente (%, N=175) 



Estudo de jovens em situação NEET da cidade do Porto | Relatório final 

33

Com base nestes dados, apresenta-se abaixo a divisão dos/as participantes por fator de risco da 

Eurofound (2016)25 conforme tipologia esquematizada na Figura 2 (p.11):  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens 

NEET Porto (TESE, 2019): Eurofound (2016) 

* Para este fator foram consideradas as respostas referentes ao “apoio social” + “habitação social”

Os fatores de risco apresentados pela Eurofound (2016) dizem respeito a condições que 

aumentam a probabilidade de um/a jovem estar em situação NEET. Neste caso e, atendendo 

aos dados recolhidos no inquérito, verifica-se que aqueles que assumem maior preponderância 

nesta amostra são claramente “pais/mães em situação de desemprego/com baixa escolaridade” 

e/ou “agregado familiar com baixos rendimentos”.  

25 Não foi possível estimar a percentagem de jovens em relação ao fator de risco “residência em área isolada” uma 
vez que esta informação não foi recolhida no inquérito. 

Figura 25. Participantes distribuídos por fatores de risco 
Eurofound (%, N=175) 

26% (Ensino Básico) e 64% 
(Ensino Básico + Secundário) Baixo nível de escolaridade 
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14% Histórico de imigração 

76% 
Pais/mães em situação de 

desemprego/com baixa 
escolaridade 

69% Baixos rendimentos do agregado 
familiar* 
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InformAÇÃO chave 

Tanto os dados deste inquérito como os dados oficiais indicam que pode existir uma tendência para 

que a situação NEET afete mais mulheres, fazendo com que elas possam ser o público-alvo 

maioritário de futuras intervenções. 

Todos os grupos etários se encontram representados, mas será mais provável um/a jovem em 

situação NEET do Porto ter pelo menos 20 anos. 

Jovens de todos os níveis de escolaridade podem estar em situação NEET, embora seja mais provável 

terem pelo menos o nível secundário. Por outro lado, especial atenção deverá ser dada a jovens com 

ensino básico, principalmente porque são os/as que congregam mais fatores de risco (p.e. 

desemprego dos pais/mães, baixa escolaridade, apoios sociais, habitação social) e aqueles/as cuja a 

baixa escolaridade em si já é um fator de risco. 

A concomitância de vários fatores de risco aponta para a necessidade de intervenções holísticas. 
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2.2.2. Zoom sobre… a vivência da condição NEET26 

a) A maioria dos/as participantes do inquérito está em situação NEET há menos de 1 ano

73.5% dos/as jovens estão em situação NEET há menos de um ano e mais de 50% está nessa 

situação há menos de 6 meses (55.7%) (Figura 26). Ainda assim, 1 em cada 5 jovens da amostra 

está em situação NEET há mais de 1 ano (26.4%). Estes dados devem ser compreendidos à luz 

do caráter de transitoriedade e recorrência que pauta esta situação, conforme indicado no 

ponto 1.1.2 deste relatório (p.10). 

Figura 26. Participantes por duração condição NEET (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Esta distribuição não é influenciada pelo género nem pela idade, mas verifica-se uma influência 

da escolaridade27, no sentido em que 45% das pessoas inquiridas que indicam estar em situação 

NEET há mais de um ano dizem ter apenas o ensino básico enquanto apenas 25% das pessoas 

inquiridas nessa situação tem o ensino superior (Figura 27).  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

26 No inquérito online, as questões em relação à condição NEET foram colocadas no âmbito da dimensão quotidiano, 
uma vez que estar nesta situação condiciona o dia-a-dia dos/as jovens. Apresentam-se aqui os dados em relação à 
situação NEET isoladamente uma vez que contém informação-chave para este Estudo.  
27 [X2 (2, 174) = 10.391, p < .05] 
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Figura 27. Participantes por duração condição NEET e escolaridade (%, N=175) 
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b) A maioria dos/as participantes do inquérito considera que está em situação NEET porque

não tem experiência profissional suficiente

Refletindo a heterogeneidade de perfis de jovens em situação NEET são também diversas as 

razões que os/as próprios/as identificam como sendo as principais causas da sua atual condição. 

Do total de inquiridos/as, 40% consideram que “não têm experiência profissional suficiente para 

as oportunidades de emprego que encontram” como a principal razão para estar em situação 

NEET.  As condições das ofertas de trabalho (avaliadas negativamente em termos de salário, 

tipo/duração de contrato e/ou horários) emergem em 2º lugar. Em harmonia com os resultados 

obtidos para o tempo em que os/as participantes estão em situação NEET, o facto da sua procura 

de oportunidades de emprego, formação ou educação ainda ser recente é uma razão apontada 

por 1 em cada 5 jovens da amostra.  

Figura 28. Razões para a situação NEET (%, N=175)28 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019).

28 Outros inclui “não obter respostas”; “Estágio Profissional”; “Ter uma deficiência”; “Não ter nº Segurança Social”; 
Ter experiência profissional a mais”, “Não encontrar emprego na sua área de interesse”. Ter escolaridade a menos 
significa que o/a inquirido/a selecionou a opção “As oportunidades que encontras são para pessoas com mais 
escolaridade. “Desenvolvimento de competências” reporta-se a situações em que o/a participante considera que está 
a “a ter experiências que lhe estão a permitir desenvolver competências” sem especificação. “Condicionantes 
externas” estão associadas à seleção da resposta “precisas de resolver outras coisas antes de começar à procura de 
emprego ou de formação (ex. carta de condução, problema de saúde, responsabilidades familiares, entre outras). 
”Condições das ofertas” está associada à seleção da opção “Porque as condições de trabalho das oportunidades de 
emprego que encontras são más / precárias (ex. a nível de salários, horários, contrato). ”Não ter experiência 
profissional” está associada à seleção da opção “As oportunidades que encontras são para pessoas com mais 
experiência profissional”. 

40%

37%

25%

23%

23%
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15%
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Quando se procura relacionar as razões de estar em situação NEET com o perfil 

sociodemográfico dos/as jovens inquiridos/as, verificam-se algumas diferenças relevantes. Por 

exemplo, são jovens mais velhos29 (56.9%) e mais qualificados30 (49.2%) que alegam que as 

condições que encontram na sua procura de emprego são más. 

Por outro lado, como esperado, são jovens com ensino básico (51.9%) seguidos do ensino 

secundário (29.6%) quem mais menciona “ter escolaridade a menos”31 para as ofertas que 

encontra. Em contraponto, são jovens com o ensino superior quem mais alega “ter experiência 

a mais”32, representando 80% do total de pessoas inquiridas que mencionaram esta razão, 

embora esta análise tenha de ser considerada com precaução pois o número de respostas nesta 

categoria foi baixo (N =10).  

De referir que o género mostrou ser marginalmente relevante para a escolha da opção “ter 

condicionantes externas”33 (ex. tirar a carta de condução, responsabilidades familiares, etc.). 

Dos/as participantes que escolheram esta opção mais de dois terços são mulheres (67.5%).  

Figura 29. Razões para a situação NEET por género – Condicionantes externas (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019).

c) A maioria dos/as participantes do inquérito está disponível para trabalhar

Mais de 60% dos/as respondentes indica estar disponível para trabalhar. Não se verificam 

diferenças nesta disponibilidade por género, idade, escolaridade ou freguesia.  

29 X2 (1, 173) = 6,930, p < .05 
30 X2 (1, 173) = 3,798, p =.051 
31 X2 (2, 173) = 10,472, p < .05 
32 X2 (2, 173) = 8,932, p < .05 
33 X2 (1, 173) = 3,798, p = .051 

67.5%

32.5%
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Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019)

De acordo com as definições do INE para as categorias desempregado34 e inativo35, 

consideraram-se nesta última categoria os/as jovens que reportaram não estar disponíveis e 

os/as jovens que reportaram ter disponibilidade para trabalhar/tirar uma formação ou 

continuar a estudar mas que indicaram não ter efetuado nenhuma diligência de procura. De 

acordo com esta categorização, a Figura 31 mostra a percentagem de inquiridos/as inativos/as 

vs. desempregados/as.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019)

34 “Indivíduo com idade dos 15 aos 74 anos que, no período de referência, se encontrava simultaneamente nas 
seguintes situações: 1) não tinha trabalho remunerado nem qualquer outro; 2) tinha procurado ativamente um 
trabalho remunerado ou não ao longo de um período específico (o período de referência ou as três semanas 
anteriores); 3) estava disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não” (INE, 2011 - definição em vigor 
disponível em http://smi.ine.pt) 
35 “Indivíduo que, independentemente da sua idade, no período de referência não podia ser considerado 
economicamente ativo, isto é, não estava empregado, nem desempregado” (INE, 2011 - definição em vigor disponível 
em http://smi.ine.pt) 

22%

78%

Inativos/as Desempregados/as

Figura 30. Disponibilidade para trabalhar (%, N=175) 
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Figura 31. Participantes por condição inativos/as 
vs. desempregados/as (%, N = 175) 
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Esta distribuição é diferente dos dados do INE (2019a)36 para este indicador que apontam para 

uma percentagem de 51% de desempregados/as e de 49% de inativos/as. Os dados recolhidos 

não significam que não exista um maior número de jovens em situação NEET considerados/as 

inativos/as no Porto. Chegar a jovens considerados/as inativos/as representa um maior desafio 

comparativamente a jovens considerados/as desempregados/as (ILO, 2017) e, apesar dos 

esforços efetuados, os canais de comunicação do inquérito podem não ter sido suficientemente 

abrangentes. 

Atendendo à percentagem de jovens que reportou não estar disponível para trabalhar (18%) as 

principais razões apresentadas foram questões relacionadas com responsabilidades familiares 

(ex. tomar conta de filhos ou de outros familiares) – 32% e “já terem um trabalho ou formação 

em vista” – 22%. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

As variáveis freguesia de residência, género ou idade não fazem variar esta distribuição. No 

entanto, a escolaridade influencia esta opção pelas responsabilidades familiares37. 

Nomeadamente, ninguém com o ensino superior alegou esta razão. Ainda assim, esta leitura 

tem limitações atendendo a ser uma categoria com poucos/as participantes (N total=12; N=6 

com o ensino básico, N=6 com o ensino secundário). 

Se no total dos/as respondentes aqueles/as que se encontram sem estudar, nem trabalhar, nem 

em formação há menos de um ano correspondem a 73.5% da amostra, também os/as 

36 INE (2019a) Jovens com idade entre 15 e 34 anos não empregados que não estão em educação ou formação (Série 
2011 - N.º) por Grupo etário e Condição perante o trabalho; Trimestral - INE, Inquérito ao emprego, dados do 1º 
semestre de 2019.  
37 X2 (2, 174) = 12,739, p < .005 
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Figura 32. Razões para a indisponibilidade (%, N=36) 
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inativos/as estão em situação NEET maioritariamente há menos de um ano (71.1%). A 

distribuição não varia por género, idade, escolaridade ou freguesia de residência. 

Sintetizando estas informações sobre a sua condição perante o emprego, apresenta-se na Figura 

33 a distribuição dos/as participantes pelas 7 categorias da Eurofound (ponto 1.1, p.8). Verifica-

se que o perfil mais representado é do/a jovem em situação NEET desempregado/a de curta 

duração e o menos representado é o perfil “desencorajado”.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019); Eurofound (2016) 

Figura 33. Participantes por categorias Eurofound (%, N=175) 
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d) 7 em cada 10 jovens estão insatisfeitos/as com a situação NEET

Aproximadamente 70% dos/as participantes indicaram estar insatisfeitos/as com a situação 

NEET (Figura 34) e apenas 5% afirmou estar satisfeito/a. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Os/as participantes foram inquiridos/as acerca das principais razões associadas à sua 

insatisfação. A Figura 35 explana os resultados: 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Não ter rendimentos suficientes é a razão mais frequentemente apontada (90%), seguida por 

desilusão/falta de motivação (66%) e não poder ter habitação própria (54%). Estas informações 

são particularmente relevantes, na medida em que traduzem alguns dos principais desafios 

sentidos pelos/as jovens em situação NEET da amostra.  

Figura 34. Grau de satisfação face à situação NEET (%, N=175) 
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Figura 35. Razões para a insatisfação (%, N = 175) 
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As razões relacionadas com a insatisfação são transversais aos diferentes perfis de inquiridos 

exceto no que diz respeito à insatisfação devido ao tempo de espera pelas respostas e ao 

sentimento de desmotivação e desilusão (50%) que são influenciados pela escolaridade38; 

respetivamente 51% e 50% dos/as inquiridos/as que referem esta razão têm o ensino superior 

(Figura 36 e 37).  

*Sim: a resposta foi selecionada; Não = a resposta não foi selecionada 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019)

*Sim: a resposta foi selecionada; Não = a resposta não foi selecionada 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019)

Os/as inquiridos/as satisfeitos/as são em número muito reduzido (N=9) e apontam 

essencialmente o tempo livre (estar com a família, amigos, ter hobbies e tempo para tomar 

decisões sobre o futuro) como principal razão para essa satisfação. 

38 (X2 (2, 122) = 7,212, p < .05) 
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Figura 36. Relação da resposta "tempo de espera pelas respostas" com o nível de 
escolaridade (%, N=122) 
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Figura 37. Relação da resposta "sentires-te desiludido com falta de motivação" com o 
nível de escolaridade (%, N=122) 
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InformAÇÃO chave 

A maioria dos/as jovens inquiridos/as encontra-se em situação NEET há menos de 1 ano, o que vai 

ao encontro do caráter transitório da condição NEET e preconiza uma intervenção que ocorra 

preferencialmente nos momentos de transição escola-mundo do trabalho ou idealmente preventiva. 

Ainda assim, 1 em cada 5 jovens está em situação NEET há mais de um 1 ano, situação que poderá 

requerer um apoio enfocado em desafios motivacionais e de garantia de subsistência. 

Sendo as oportunidades desajustadas (em termos de experiência profissional, condições salariais, 

escolaridade etc.) a principal razão pela qual os/as jovens consideram estar nesta situação, poderá 

ser relevante as futuras intervenções terem em conta este desencontro. 

A maioria dos/as jovens tem disponibilidade para trabalhar: as intervenções focadas em experiências 

de maior contacto com o mercado de trabalho poderão ser melhor abraçadas pelo público-alvo. 

Não ter rendimentos suficientes e não ter habitação própria são as principais razões de insatisfação 

dos/as jovens face à sua situação atual: qualquer intervenção irá beneficiar se estabelecer 

claramente a ligação a uma oportunidade de ter mais rendimentos e mais independência. 

A falta de motivação emerge várias vezes durante o quotidiano dos/as jovens em situação NEET e as 

intervenções dirigidas a este público deverão ter em consideração este fator. 

Apesar de nesta amostra, o número de inativos/as só ter atingido 22%, poderá ser útil considerá-

los/as como um dos públicos prioritários, uma vez que são também aqueles/as a quem poderá ser 

mais difícil chegar e, consequentemente, aqueles/as que poderão ter menos acesso a recursos de 

apoio. 
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2.2.3. Zoom sobre… o quotidiano 

a) Ver séries e filmes é a atividade a que os/as participantes dedicam mais tempo

Foi perguntado aos/às participantes a que atividades se dedicam pelo menos uma vez por 

semana. A Figura 38 apresenta os resultados 

Figura 38. Atividades a que os/as participantes dedicam mais tempo (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

É possível constatar que as 3 atividades mais selecionadas são assistir a programas, séries ou 

filmes (63%), as lides domésticas (57%) (ex. passar ferro, limpar) e estar nas redes sociais (57%). 

Muito provavelmente associado ao facto de se encontrarem em situação NEET e estarem 

disponíveis para trabalhar, as atividades relacionadas com a procura de emprego e formação 

são também das atividades a que quase metade dos/as jovens se dedica pelo menos uma vez 

por semana (45%). Por outro lado, ao contrário da ideia transmitida pelo nome do indicador e 

por vezes reproduzida em discursos públicos de que os jovens em situação NEET são “jovens 

que não fazem nada”, é possível observar que 47% dos/as jovens inquiridos/as tem pelo menos 

uma atividade por semana relacionada com o mundo do trabalho (trabalhos pontuais, trabalho 

informal regular, ajudar num negócio de família e negócio online).  

Existem diferenças interessantes de perfil face às atividades a que se dedicam. Por exemplo, 

os/as jovens inquiridos/as que indicam ajudar no negócio da família são em 87.5% dos casos 

homens39 sendo estes também a maioria (63.3%) de inquiridos que afirma fazer atividades 

39 (X2 (1, 175) = 12,390, p < .001) 
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coletivas40 (ex. futebol, banda, escuteiros) e 53% dos que afirmam jogar41 (no telemóvel , 

consola, computador, etc.), podendo indicar que jovens em situação NEET do género masculino 

realizam quotidianamente mais atividades fora da esfera doméstica. 

Quanto à realização de tarefas de cuidados durante a semana, nomeadamente cuidar de 

filhos/as; pais/mães ou outros familiares, 69% dos/as inquiridos/as que indicam realizar estas 

tarefas são mulheres42 e destas 58.3% possuem o ensino básico43. Também nesta atividade 

semanal existe um padrão diferenciado por freguesia de residência44 que se revelou 

estatisticamente significativo. É Ramalde (29%) a freguesia de residência mais representada 

entre estes/as jovens e Bonfim a menos (4%). São também maioritariamente do género 

feminino45 (76%) as inquiridas que afirmam realizar semanalmente lides domésticas (ex. passar 

a ferro, cozinhar, limpar a casa). 

Figura 39. Atividades regulares por género (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

40 (X2 (1, 175) =4,529, p < .05) 
41 (X2 (1, 175) =6,300, p < .05). 
42 (X2 (1, 175) = 5,576, p < .05) 
43 (X2 (2, 175) = 32,986, p < .001) 
44 (X2 (6, 175) = 13,598, p < .05) 
45 (X2 (1, 175) = 29,504, p < .001) 
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Dos/as inquiridos/as que afirmam assistir a programas / séries ou filmes na tv/ computador ou 

tablet, 45% têm o ensino superior46, assim como 52% dos/as inquiridos/as que indicam dedicar-

se semanalmente a atividades relacionadas com a procura de emprego e/ou de formação 

superior47. 

Ainda de mencionar que são essencialmente os/as detentores/as de qualificação ao nível do 

Ensino Superior48 (70%) que afirmam fazer semanalmente trabalhos informais sem contrato.  

b) O supermercado é o espaço mais frequentado pelos participantes

Relativamente aos espaços que mais frequentam, os/as inquiridos/as mencionam o 

supermercado (104 vezes) o jardim (87 vezes), os cafés (86 vezes) e o centro comercial (85 

vezes). 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

A análise por perfil sociodemográfico revelou fraca influência das diferentes variáveis nas 

preferências expressadas pelos/as inquiridos/as, havendo apenas a registar a influência da 

escolaridade na opção pelo café: metade dos/as inquiridos/as que escolhem como 1ª opção 

“café” tem qualificação ao nível do ensino básico (50%), sensivelmente metade dos/as 

inquiridos/as que escolhem como 2ª opção tem qualificação ao nível do ensino secundário 

46 (X2 (2, 175) = 6,328, p < .05). 
47 (X2 (2, 175) = 20,049, p < .001) 
48 (X2 (1, 175) = 5,973 p < .05). 
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(51.6%) e aproximadamente metade dos/as inquiridos/as que escolhem como 3ª opção tem 

qualificação ao nível do ensino superior (48.6%)49.  

c) Os pais/mães e/ou outros familiares são a principal fonte de subsistência financeira dos/as

jovens

Relativamente às suas fontes de subsistência financeira, os/as jovens afirmam recorrer 

essencialmente a pais/mães e familiares (67%) e a poupanças próprias (45%), 

independentemente da sua escolaridade, idade, género ou freguesia.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Quase metade dos/a inquiridos/as que dizem recorrer ao apoio dos pais/mães e outros 

familiares são do grupo etário dos 20-24 anos50 (49.1%).  

De entre os/as que afirmam usar poupanças próprias o grupo mais representado é o que tem 

qualificação ao nível do Ensino superior51 (52.6%). 

De referir que, de entre os/as jovens que indicam ter como fonte de financiamento o RSI 

(Rendimento Social de Inserção), 73% são mulheres52, 65.4% tem qualificação ao nível do 

Ensino básico53 e 42.3% são residentes na freguesia do Ramalde54.  

49 ( X2 (2, 175) = 12,366, p < .05) 
50 (X2 (2, 175) = 14,600p < .001) 
51 (X2 (2, 175) = 14,600 p < .001) 
52 (X2 (1, 175) = 4,345 p < .05) 
53 X2 (2, 175) = 25,928, p < .001) 
54 (X2 (6, 175) = 22,196, p < .001) 

Figura 41. Fontes de subsistência financeira (%, N=175) 
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InformAÇÃO chave 

Ações dirigidas a este público bem-sucedidas em termos de comunicação e/ou implementação 

deverão ter em conta as atividades a que mais se dedicam (p.e. séries e filmes) e os espaços que 

mais frequentam (p.e. os supermercados, jardins e cafés). 

O facto dos/as jovens apresentarem um diverso conjunto de atividades às quais se dedicam todas 

as semanas, inclusivamente atividades de caráter profissional deverá ser tido em conta na projeção 

de atividades dirigidas a este público. 

Os dados recolhidos nesta dimensão revelam o peso que as atividades profissionais de caráter mais 

informal têm na vida dos/as jovens; quer em termos de dedicação de tempo, quer em termos de 

fonte de subsistência. Este peso sugere a necessidade de compreender a situação quotidiana do/a 

jovem no seu todo, bem como a relevância de iniciativas que promovam condições de trabalho 

dignas. 

Questionados/as acerca de como asseguram as suas despesas, a maioria respondeu que o faziam 

com apoio dos pais/mães, o que pode reforçar o seu sentimento de “dependência”. Não existindo 

um apoio financeiro próprio para os/as jovens que ainda não tiveram nenhuma experiência 

profissional de caráter formal, o Rendimento Social de Inserção acaba por corresponder à medida 

de apoio financeiro mais acessível para jovens nesta situação. 
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2.2.4. Zoom sobre…  os interesses 

a) As 3 atividades que mais interessam aos/às jovens em situação NEET inquiridos/as são

filmes/séries, ouvir música e praticar desporto

Relativamente às atividades que suscitam maior interesse, verifica-se que na nossa amostra 

quase metade dos/as jovens (47.43%) declara que é assistir a filmes e séries, na televisão, 

computador ou no cinema. Em segundo lugar, 40.8% dos/as jovens indica ouvir música e 40% 

reporta fazer desporto. Apesar destas três maiores preferências, as respostas foram muito 

variadas (Figura 42).   

*ex. artesanato, mecânica, carpintaria 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019 

Além das atividades que constam na Figura 42, foram também referidas: Voluntariado / 

associativismo (N=19); Pintura/desenho (N=16); Escrita (N=14); Jardinagem/agricultura (N=5); 

Teatro(N=4); Maquilhagem (N=2). 
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Figura 42. Os 10 tipos de atividades consideradas mais interessantes (%, N=175) 
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Ao analisar as atividades de interesse por referência às diferentes variáveis sociodemográficas, 

foram encontradas algumas diferenças atendendo ao… 

...género 

Se por um lado os/as jovens que indicam gostar de ocupar o seu tempo com desporto55 ou 

dedicar tempo ao jogo56 são maioritariamente homens (70% e 76.7% respetivamente); já 87% 

dos/as inquiridos/as que indicam gostar de praticar dança57 e  80% dos/as que indicam ocupar 

o tempo com leitura58 são mulheres. São também maioritariamente homens (70.6%) quem usa

o seu tempo em atividade relacionadas com tecnologias e informática59. Estes padrões de

interesses, retratam uma realidade bastante estereotipada com raízes no sistema educativo (cf.

p.e. relatório PISA 2015, Marôco e col. 2016) e na socialização primária e repercutida nas

ocupações profissionais dos/as jovens adultos/as, já salientada em diversos trabalhos

académicos e não académicos (p.e. Wall e. col., 2016). Não se verificaram influências do género

nos restantes tipos de interesses dos/as jovens em situação NEET inquiridos/as.

… escolaridade 

Já no que diz respeito às diferenças por grau de escolaridade, verifica-se que o grupo mais 

representado (46.4%) entre os indivíduos que ocupam o seu tempo a ouvir música são os/as 

inquiridos/as com o ensino secundário60. Já entre os/as inquiridos/as que afirmam gastar o seu 

tempo em viagens e passeios mais de metade (50.8%) tem o ensino superior61, sendo também 

este grupo o mais frequente (66.7%)62 entre os/as que afirmam fazer voluntariado ou dedicar-

se ao associativismo. 

…idade 

Há uma pequena tendência para serem jovens mais novos/as, de 15 a 19 anos, a afirmarem o 

seu interesse por jardinagem/ agricultura63 (60% dos/as inquiridos/as que optam por esta 

atividade), mas trata-se de um número de inquiridos/as muito reduzido pelo que não é possível 

extrapolar daqui inferências sólidas.  

55 X2 (1, 175) = 27,728, p < .001 
56 X2 (1, 175) = 21,767, p < .001 
57 X2 (1, 175) = 11,389, p < .001 
58 X2 (1, 175) = 11,903, p < .001 
59 X2 (1, 175) = 4,595, p < .05 
60 X2 (2, 175) = 9,922, p < .05 
61 X2 (2, 175) = 7,728, p < .05 
62 X2 (2, 175) = 7,788, p < .05 
63 X2 (2, 175) = 8,295, p < .05 
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Não se encontrou qualquer influência estatisticamente relevante para a variável freguesia de 

residência.  

b) 92% dos/as inquiridos/as utiliza as redes sociais para receber informação

Os/as jovens foram questionados/as acerca dos canais que mais usam para receber informação. 

Na Figura 43 é possível verificar que os 3 canais mais usados são as redes sociais (M=3.6), a 

televisão (M=3) e os/as amigos/familiares (M=2.9). Inversamente, os gabinetes da faculdade, o 

correio e os jornais/revistas são canais que os/as inquiridos/as usam pouco ou nunca. Numa 

análise por percentagem de jovens, as redes sociais destacam-se, uma vez que 92% dos/as 

inquiridos/as utilizam as redes sociais com regularidade ou muita regularidade para receber 

informação. 

*escala de 1-nunca utiliza a 4 - utiliza com muita regularidade 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Esta preponderância de utilização das redes sociais está alinhada com o facto dos/as mais jovens 

(16-24 anos) serem uma das faixas etárias que mais utiliza as redes sociais (95%) (Eurostat, 

2019)64. 

Os/as jovens em situação NEET respondentes não evidenciaram diferenças na frequência com 

que utilizam os canais de informação por género ou freguesia de residência. 

64Eurostat (2019). Individuals and internet activities. 

Figura 43. Canais mais usados para receber informação* (média, N=174) 
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Verifica-se, no entanto, que existem diferenças estatisticamente significativas65 nos diversos 

canais em função do grupo etário e escolaridade como se pode verificar na Figura 44. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019 

c) O Youtube e o Instagram são as redes sociais mais utilizadas

Quando questionados/as sobre as três redes sociais de utilização mais frequente, os/as 

inquiridos/as nomeiam mais vezes o YouTube, considerando qualquer uma das três opções 

(Figura 45) mas a que é selecionada mais vezes em 1º lugar é o Instagram (68 jovens a colocaram 

em primeiro lugar) (Figura 46).  

65Grupo etário e rádio: F(2,174)=3,517, redes sociais e idade: F(2,174)=4,103 p < .05; rádio e escolaridade; 
F(2,174)=4,112 p < .05; televisão e escolaridade: F(2,174)=3,609 p < .05; email e escolaridade: F(2,174)=14,785 p < 
.001; gabinetes escola e escolaridade: F(2,174)=5,431 p < .05 

Figura 44. Diferenças estatisticamente significativas em relação a canais de comunicação 
(médias; N=174) 
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Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

A preferência pelo Instagram por parte dos/as jovens está retratada no Estudo da Marktest 

(2019) “Os portugueses e as redes sociais” sendo que esta foi a rede social que mais cresceu em 

2018. Por outro lado, o Relatório Digital Global indica o Youtube como a 2ª rede social mais 

usada em Portugal (Hootsuite, 2019) o que comprova a relevância desta rede no mundo digital. 

Não foram identificadas diferenças significativas nas preferências pelas redes sociais consoante 

o perfil sociodemográfico dos/as inquiridos/as.
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Figura 46. Top 3. Redes sociais (Nº de vezes que foram colocadas em 1º lugar; N=170) 



Estudo de jovens em situação NEET da cidade do Porto | Relatório final 

54

InformAÇÃO chave 

Estratégias de divulgação de iniciativas dirigidas a este público irão beneficiar se tiverem em conta os 

interesses dos/as jovens (p.e. séries, filmes, música e desporto). 

Os/as jovens indicam que as redes sociais são o grande meio através do qual recebem informação, 

sendo que o Instagram é a rede social preferida. Esta é uma importante pista para divulgações futuras, 

que poderá ser feita quer através de anúncios, quer através da identificação de “jovens 

multiplicadores/as”. 

Atendendo ao facto do Youtube ser a rede social mais utilizada, esta também pode vir a ser uma boa 

plataforma para a divulgação de ações dirigidas aos/às jovens em situação NEET do Porto, quer através 

de anúncios, quer através do recurso a influenciadores (mais ou menos conhecidos/as). 
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2.2.5. Zoom sobre…  o percurso formativo 

Tal como abordado na caraterização sociodemográfica (ponto 2.2.1, p.23) verifica-se que 28% 

dos/as jovens em situação NEET desta amostra têm qualificação ao nível do ensino básico, 36% 

ao nível do ensino secundário e 36% ao nível do ensino superior66. 

a) Quase metade dos/as inquiridos/as que não prosseguiu para o ensino superior concluiu o

ensino secundário pela via profissional

Dos/as inquiridos/as que concluíram o 12º ano e não prosseguiram para ensino superior (N=63), 

quase metade fê-lo pela via ensino profissional (48%). Este dado liga-se aos resultados do estudo 

“Transição entre o secundário e o superior” divulgado pela Direção-Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência (DGEEC, 2016) que indica que 82% dos/as jovens que concluíram o ensino 

secundário via profissional não estudaram em nenhuma via de ensino no ano seguinte.  

Não foram encontradas diferenças em relação a este indicador em referência às variáveis idade, 

género, grau de escolaridade ou freguesia de residência. 

b) A maioria dos/as inquiridos/as terminou os seus estudos há menos de 2 anos

Os/as jovens em situação NEET respondentes afirmam, na sua maioria, ter terminado os estudos 

há menos de dois anos (53.5%) e apenas uma minoria saiu da escola há mais de 10 anos (7.5%). 

A distribuição de jovens face ao tempo decorrido desde que saíram da escola encontra-se 

ilustrada na Figura 47. Esta variável está positivamente relacionada com a idade67 e 

escolaridade68 dos/as inquiridos/as, ou seja é mais frequente que seja um/a jovem mais velho/a 

e com mais escolaridade a ter saído da escola há mais tempo.  

Fonte: Resultados do Inquérito aos jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

66Na questão relacionada com a área de estudos, as respostas foram muito diversas, conduzindo a N muito baixos e 
limitando uma análise qualitativa e respetivas extrapolações. É possível mencionar que no caso do ensino superior a 
área mais representada foi a de cursos superiores na área de gestão e contabilidade (N=14).  
67 X2 (2, 175) = 15,554, p < .05 
68 X2 (2, 175) = 36,136, p < .001 

Figura 47. Tempo decorrido desde a conclusão dos estudos (%, N=175) 
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c) 1 em cada 4 jovens inquiridos/as frequentou algum tipo de formação após ter terminado os

seus estudos

25% dos/as inquiridos/as afirmam ter frequentado algum tipo de formação depois de terem 

terminado os estudos e reportam ter frequentado em média duas formações. A última formação 

foi concluída há menos de um ano (38%), o que vai em linha com o facto de uma elevada 

percentagem de jovens inquiridos/as indicar estar em situação NEET há menos de um ano (ver 

2.2.2, p.34). A distribuição do tempo decorrido desde a última formação para os/as jovens em 

situação NEET encontra-se descrita na Figura 48. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

InformAÇÃO chave 

Os dados recolhidos relativos ao percurso formativo indicam que ações que visem apoiar jovens em 

situação NEET são tão importantes para jovens que concluíram o ensino secundário via regular como 

para jovens que concluíram o ensino secundário via ensino profissional. 

1 em cada 4 jovens em situação NEET do Porto poderá estar interessado/a em ingressar numa 

formação após a conclusão dos seus estudos e terá maior probabilidade de o fazer num intervalo de 

1 ano após a sua saída da escola/universidade. 

38%

29%

20%

11%

2%

A. Há menos de 1 ano

B. Há 1 ano ou mais

C. Há mais de 3 anos

D. Há mais de 5 anos

E. Há mais de 10 anos

Figura 48. Tempo decorrido desde a conclusão da última formação (%, N=44) 
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2.2.6. Zoom sobre … o percurso profissional 

a) 8 em cada 10 jovens inquiridos/as já teve pelo menos uma experiência profissional

Apesar dos/as jovens em situação NEET apontarem a sua falta de experiência profissional como 

uma das principais causas da sua situação, a grande maioria afirma já ter trabalhado (78.7%), 

com ou sem contrato formal de trabalho, dentro ou fora da sua área profissional de interesse.  

Destes, quase metade (46.7%) afirma ter tido 3 a 5 experiências profissionais (Figura 49). No 

entanto, percebe-se que estas são experiências de curta duração, sendo 41% inferiores a 6 

meses (Figura 50), o que poderá justificar a perceção de que a experiência profissional que 

possuem é insuficiente 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

40,1%

16,8%

35,0%

7,3%

<6 meses

7 meses a 12 meses

1-3 anos

+ 3 anos

Figura 50. Duração da experiência profissional mais longa (%, N=137) 

39%
47%

14% 1%

1  A  2 3  A  5 5  A  9 1 0  O U  +

Figura 49. Participantes distribuídos por Nº de experiências 
profissionais (%, N=137) 
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Dos/as jovens que responderam que a experiência mais longa tinha durado 6 meses ou menos 

(N=54); 57% respondeu que ainda não tinha trabalhado na sua área de interesse. No total, 

menos de metade dos/as inquiridos/as já trabalhou na sua área de interesse (44.5%).  

b) O contrato a termo certo e o trabalho informal são as tipologias de vínculo laboral mais

comuns entre os/as jovens

Menos de metade dos/as inquiridos/as que já trabalhou afirma tê-lo feito com contrato (48.5%), 

mesmo que a termo (38%) e apenas 24% já teve oportunidade de trabalhar com um contrato 

sem termo certo. A Figura 51 descreve a tipologia de vínculo laboral dos/as jovens, 

representando no seu conjunto um cenário de elevada precariedade com o trabalho informal 

(sem qualquer vínculo contratual) a emergir em 2º lugar. 

Fonte: Resultados do Inquérito jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

As variáveis da dimensão percurso profissional foram analisadas atendendo à idade, 

escolaridade, género e freguesia de residência e não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas. 

Figura 51. Experiências profissionais distribuídas por tipos de contrato (%, N = 137) 
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8,60%

12,00%

15,40%

18,90%

21,10%

22,90%

23,40%

33,70%

37,70%

Negócio próprio

Colaboração profissional sem remuneração

Trabalho em negócio familiar

Contrato a termo incerto

 Contrato sem termo

Contrato de prestação de serviços

 Estágio académico

Estágio profissional (IEFP, PEPAL, PEPAC ou outros)

Trabalho remunerado informal

Contrato a termo certo
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InformAÇÃO chave 

Uma vez que: 

- a grande maioria da amostra dos/as jovens em situação NEET já teve pelo menos uma experiência

profissional; 

- o mais provável é ter tido 3 a 5 experiências com duração inferior a 6 meses;

- a falta de experiência profissional é uma das principais razões apontadas para estarem em situação NEET

poderá revelar-se importante em contexto de intervenção explorar melhor como estas experiências 

profissionais são vividas e valorizadas pelos/as jovens.69 

Menos de metade dos/as jovens já teve experiências profissionais na sua área de interesse. Futuras 

intervenções poderão explorar as causas deste dado e apoiar o/a jovem na identificação de 

oportunidades dentro da sua área de interesse e/ou na definição das suas áreas de interesse. 

A elevada prevalência de situações precárias e/ou irregulares de trabalho enfatizam a importância 

das intervenções dirigidas a este público-alvo não visarem apenas o ingresso no mercado de trabalho 

mas sim a capacitação dos/as jovens para no futuro terem mais recursos internos e externos para 

superarem os desafios do mercado de trabalho 

69Já nas “Linhas orientadoras para o aumento da empregabilidade jovem”, resultantes do estudo “Faz-Te ao Mercado” 
(TESE, 2014), se destacou a premência de garantir um bom acompanhamento às primeiras experiências laborais dos 
jovens, uma vez que entre o/as jovens então inquiridos/as no estudo em questão, aqueles/as que já tinham tido 
experiências profissionais anteriores demonstraram menor alinhamento com as perspetivas dos empregadores 
quanto às competências mais valorizadas, por comparação com os/as jovens que nunca tinham tido qualquer 
experiência profissional.    
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2.2.7. Zoom sobre … as suas expectativas 

a) A maioria dos/as jovens em situação NEET inquiridos/as tem expectativas para o futuro

Perguntou-se aos/às participantes se sabiam o que gostariam de estar a fazer daqui a 1 mês e 

daqui a 5 anos. As Figuras 52 e 53 mostram os resultados:  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

É possível observar que a maioria dos/as participantes reporta que sabe o que gostaria de estar 

a fazer daqui um mês e daqui a cinco anos70.  

70 Uma vez que se tratava de informação de caráter muito pessoal e poderia ser considerado demasiado intrusivo, o 
conteúdo das expectativas não foi explorado.  

78%

22% Sim

Não

Figura 52. Sabes o que gostarias de estar a fazer daqui 1 mês (%, N=134) 

67%

33% Sim

Não

Figura 53. Sabes o que gostarias de estar a fazer daqui 5 anos (%, N=174) 
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b) Mais de 90% dos/as participantes gostariam que a sua situação atual fosse diferente

Mais de 7 em cada 10 (72%) gostariam de estar a trabalhar; seguido de 11% que gostariam de 

ingressar numa formação profissional e 9% que gostariam de dar continuidade aos seus estudos. 

Apenas 7.5% referiu estar satisfeito/a com a sua situação atual. Esta distribuição está próxima 

da sua indicação de disponibilidade para trabalhar (cf. ponto 2.2.2, p.37) e, cruzando os dados 

das duas dimensões, fica claro que a maioria dos/as jovens gostaria de sair da situação NEET e 

o grande interesse dos/as jovens inquiridos/as é (re)ingressar no mercado de trabalho.

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

O grupo etário dos/as inquiridos/as influencia esta situação desejada: o grupo mais 

representado entre os que gostaria de estar a trabalhar ou fazer uma formação profissional é 

o dos/as jovens mais velhos/as (25-29 anos) (46.5% e 52.6%, respetivamente), enquanto são

os/as jovens entre os 20 e os 24 anos os/as mais prevalecentes entre os/as que querem voltar

aos estudos (60%)71. Não existem diferenças estatisticamente significativas a nível das outras

variáveis sociodemográficas.

Na sequência da situação desejada, os/as participantes foram questionados/as acerca do que já 

tinham feito para atingir essa mesma condição (estar a trabalhar, a estudar ou fazer uma 

formação).  

71 X2 (2, 175) = 13,653, p < .05 

72%

11%

9%

8%

Sim, gostaria de estar a trabalhar

Sim, gostaria de ir tirar uma formação
profissional

Sim, gostaria de dar continuidade aos
meus estudos

Não, estou satisfeito/a com a situação
atual

Figura 54. Situação desejada (%, N=175) 
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c) 2 em cada 3 jovens em situação NEET que estão ativamente à procura de emprego,

pesquisou ofertas de emprego nas últimas 3 semanas

Dos/as inquiridos/as que indicaram desejar estar a trabalhar (N=129) verifica-se que 75% 

pesquisou ofertas de emprego nas últimas 3 semanas, 64% respondeu a anúncios e 54% 

contactou efetivamente entidades empregadoras. De sublinhar que, nesta amostra, 49% afirma 

estar inscrito/a no IEFP, uma percentagem inferior aos cerca de 60% apontados pela Eurofound 

(2016). De acordo com os dados do IEFP (maio, 2019)72, 685 jovens do Porto com menos de 25 

anos73 estavam inscritos/as no IEFP como desempregados/as.  

As estratégias utilizadas pelos/as inquiridos/as74 para a procura de emprego encontram-se 

ilustradas na Figura 55. 

Figura 55. Estratégias utilizadas de procura ativa de emprego (%, N=129) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Verificou-se que, embora existam pequenas diferenças nas estratégias utilizadas pelos/as jovens 

de diferentes grupos etários, níveis de escolaridade, género e freguesia de residência, estas não 

se mostraram estatisticamente significativas.   

72IEFP (maio, 2019), Estatísticas mensais por concelho, disponível em 
https://www.iefp.pt/documents/10181/7969489/SIE++Desemprego+registado+por+concelhos+julho+2018.pdf/80f
b2501-de59-4a6c-963d-a0a0745e75a7  
73 Não estão disponíveis os dados para a faixa etária 15-29 anos.  
74Em linha com a descrição do INE (2011) de procura ativa de emprego disponível em 
http://smi.ine.pt/Conceito/Detalhes?id=7938&lang=PT  
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16%

44%

49%

54%
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75%

Candidataste-te a programas que te podem apoiar na criação do teu
próprio negócio

Pesquisaste terrenos / equipamentos ou imóveis para criares o teu
próprio negócio

 Nenhuma das opções se aplica

Pesquisaste programas que te podem apoiar na criação do teu próprio
negócio

Contactaste com pessoas / organizações que te podem apoiar na
procura de emprego

 Foste a entrevistas de emprego

Estás inscrito no IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional)

Contactaste com possíveis entidades empregadoras

Respondeste a anúncios/ofertas de emprego

Pesquisaste ofertas de emprego
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c) A maioria dos/as participantes utiliza o currículo como ferramenta de procura de emprego

e favorece as ferramentas digitais em detrimento de contactos presenciais

Verifica-se, nesta amostra de jovens em situação NEET, que a principal ferramenta utilizada 

pelos/as jovens na procura ativa de emprego é o currículo (85%), seguida da procura em sites 

de pesquisa online (67%) e o Facebook (50%). Na verdade, para além da construção do currículo, 

as estratégias de procura e disseminação parecem privilegiar as ferramentas digitais em 

detrimento das presenciais, uma vez que as percentagens de utilização são substancialmente 

mais elevadas. 

Há aqui, no entanto, a necessidade de sublinhar as limitações do estudo, no sentido de ter 

privilegiado uma amostra particularmente propensa às ferramentas digitais ao contemplar um 

inquérito de preenchimento online. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas na utilização de ferramentas 

cruzando com as diferentes variáveis sociodemográficas consideradas.  

d) Quase 3 em cada 5 jovens que procuram formação estão inscritos no IEFP e 4 em 10 procura

pessoas e organizações que as podem apoiar nesse sentido

Os/as jovens que gostariam de estar a fazer uma formação profissional utilizam como principal 

estratégia de procura de oportunidades a inscrição no IEFP (58%), seguido do contacto com 

pessoas e organizações que os/as possam apoiar nesta procura. Ainda assim, salienta-se o 

caráter limitado destes dados e da sua possibilidade de generalização, uma vez que a amostra 

considerada neste indicador é apenas de 19 jovens. 

Figura 56. Top das Ferramentas utilizadas de procura ativa de emprego (% de participantes que 
escolhe a ferramenta, N=127)

85%
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51% 47%
37% 34%

17% 13%
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Sites de pesquisa online de procura de emprego

Facebook

Envio de candidaturas espontâneas
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Carta de motivação / apresentação

 Contatos presenciais com entidades
empregadoras
Portfolio
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Figura 57. Estratégias utilizadas de procura ativa de ofertas de formação (%, N=19) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

e) Os/as jovens que pretendem voltar estar a estudar recolhem informação junto de

estabelecimentos de ensino de diversos níveis e vias

Embora o número de jovens que indicou pretender voltar a estudar (regressar ao ensino básico, 

secundário ou superior) não seja muito elevado importa salientar as estratégias mais utilizadas 

por estes/as jovens: 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

35%

22%

17%

13%

4%
9%

Pesquisaste ofertas de estabelecimentos de
ensino (básico, secundário, superior)

Contactaste com possíveis estabelecimentos de
ensino (básico, secundário, superior)

Contactaste o IEFP

Candidataste-te a um ou mais estabelecimentos
de ensino

Contactaste com pessoas / organizações que te
podem apoiar na continuação dos teus estudos

Nenhuma das opções se aplica

Figura 58. Estratégias utilizadas para voltar aos estudos (%, N=15) 
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InformAÇÃO chave 

A maioria dos/as jovens manifesta insatisfação e desejo de mudança perante a sua situação atual, o 

que poderá favorecer o seu envolvimento em ações que os/as apoiem a atingir essa mesma 

mudança. 

Por outro lado, a grande maioria gostaria de estar a trabalhar, o que sugere que as intervenções com 

este público deverão ter maioritariamente em consideração este desejo de mudança (o que não 

significa que não possam apoiar jovens que desejam ingressar numa formação profissional ou 

continuar os estudos). 

As estratégias utilizadas pelos/as jovens para alavancar as mudanças que querem ver acontecer são 

variadas e as iniciativas futuras que contemplem este tipo de apoio deverão ter em conta o know-

how já adquirido pelos/as jovens nesta área. 
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2.2.8. Zoom sobre…  as suas redes de suporte 

a) Mais de metade dos/as jovens estão satisfeitos/as em relação ao suporte que recebem das

pessoas que são importantes para si

Os/as jovens foram inquiridos/as acerca do grau de satisfação que sentem em relação ao apoio 

que têm recebido das pessoas que lhes são mais próximas e, apesar de mais de metade reportar 

que está satisfeito/a, é possível observar que 4 em 10 não está nem satisfeito/a - nem 

insatisfeito/a. A média para este dado foi de 0.54 (numa escala de 0 a 1).  

Este dado poderá ser relevante, uma vez que na fase de entrevistas exploratórias foi possível 

constatar que a ausência de uma rede de suporte pode ter fortes implicações no quotidiano e 

na motivação dos/as jovens.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

b) É a família a principal fonte de suporte dos/as jovens

Os/as jovens em situação NEET inquiridos/as usam como principal fonte de apoio os familiares 

(77.7%) e amigos/as (49.1%) (Figura 60). 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Figura 59. Grau de satisfação face ao apoio que tens recebido das 
pessoas que são importantes (%, N=175) 

Figura 60. Top das 5 fontes de apoio mais frequentes a que os Jovens 
NEET já recorreram (% de participantes que selecionou a opção, N=175) 
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c) A maior parte dos jovens inquiridos/as gostaria de receber apoio adicional para

(re)ingressar no mercado de trabalho, fazer uma formação ou voltar a estudar

63% dos/as respondentes reportaram que gostariam de receber apoio adicional para “voltar a 

estudar ou trabalhar” e 28% dos/as jovens respondeu “talvez”. Apenas 9% dos/as inquiridos/as 

afirmou que não gostaria de ter apoio adicional.  

d) O tipo de apoio mais valorizado pelos/as jovens em situação NEET é o apoio financeiro

Foi pedido aos/às participantes para pontuarem numa escala de 1 (inútil) até 5 (muito útil) os 

vários tipos de apoio, de acordo com a utilidade que cada um teria para eles/as. É possível 

observar na Figura 61 que os/as jovens consideram que todos os tipos de apoios sugeridos 

teriam utilidade para eles/as, com ligeiro destaque para o apoio financeiro que é o mais 

frequentemente pontuado com “5”.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Se a análise for focada nos tipos de apoio que mais frequentemente recebem 4 ou 5 pontos em 

termos de utilidade, é possível verificar que o apoio ao desenvolvimento de competências 

técnicas e ao desenvolvimento pessoal são os mais pontuados (77.2% e 76%, respetivamente) 

Esta variável foi também analisada atendendo à média de pontuação atribuída pelos/as jovens 

e os resultados refletem os dados anteriores, com destaque para o apoio financeiro, apoio ao 

desenvolvimento de competências técnicas e apoio ao desenvolvimento pessoal.  
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Figura 61. Tipos de apoio valorizados (%, N = 175) 
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Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

e) Os/As jovens menos qualificados/as favorecem mais os apoios financeiros e os/as mais

qualificados/as favorecem mais o apoio ao desenvolvimento de competências técnicas

A valorização média dos apoios não varia de forma estatisticamente significativa por género ou 

idade, mas apresenta uma relação significativa com a variável nível de escolaridade dos/as 

jovens (Figura 63).  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

De facto, enquanto os/as jovens menos qualificados/as valorizam mais os apoios financeiros75 

(M=4.38) (diferenças estatisticamente significativas), já os/as mais qualificados/as (ao nível 

secundário e superior) valorizam especialmente os apoios ao desenvolvimento de 

competências técnicas76 (Sec. M =4.16; Sup. M=4.4).  

75 F(2,174)=3,128, p < .05 
76 F(2,174)=3,843 p < .05 
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Figura 62. Valorização média dos tipos de apoio desejados para voltar a estudar ou 
trabalhar (média de pontuação de 1 a 5; N=175) 
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Figura 63. Diferenças médias na valorização de diferentes tipos de apoio por nível de escolaridade 
(média, N=174) 
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Apesar das diferenças não serem estatisticamente significativas, é possível observar que o apoio 

ao desenvolvimento pessoal é também mais valorizado pelos/as jovens com qualificação ao 

nível do ensino superior e secundário.  

Com base nestes dados, apresenta-se uma síntese dos apoios mais e menos valorizados 

atendendo a cada nível de escolaridade77: 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Atendendo ao facto do número de participantes não ter uma distribuição homogénea em 

relação à variável escolaridade, os dados devem ser interpretados com precaução.  

É de assinalar que o grupo mais jovem tende a valorizar mais os apoios económicos, enquanto 

os/as mais velhos/as valorizam mais as competências técnicas; embora as diferenças não 

tenham expressão a nível estatístico. 

77 Embora só os grupos referidos acima tenham revelado diferenças estatisticamente significativas entre si. 

Escolaridade + - 

Ensino básico Financeiro Desenvolvimento competências 

técnicas 

Ensino secundário Financeiro Desenvolvimento competências 

de procura de oportunidades 

Ensino superior Desenvolvimento 

competências técnicas 

Habitação 

Tabela 2. Tipos de apoio mais valorizados de acordo com o nível de 
escolaridade 
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f) Em Paranhos e Bonfim os/as jovens tendem a valorizar mais os apoios à habitação

Numa síntese por freguesia é possível verificar os apoios mais e menos valorizados em cada uma 

(Figura 64) ainda que não seja possível identificar diferenças estatisticamente significativas.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Na Tabela 3 são apresentados os tipos de apoios mais e menos úteis por freguesia de 

residência dos/as jovens inquiridos/as. 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Tabela 3. Tipos de apoios considerados mais úteis por freguesia 
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Figura 64. Diferenças médias na valorização dos diferentes tipos de apoio por freguesia (média,N=174) 
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Atendendo ao número de participantes não ser homogéneo por freguesia, esta síntese é 

meramente indicativa. Reforça-se que todos os tipos de apoios foram considerados úteis 

pelos/as jovens inquiridos/as. 

g) Viver num agregado em que há situações de desemprego tem impacto na importância dada

ao apoio à habitação

Viver num agregado em que há situações de desemprego tem impacto na importância dada aos 

apoios em geral, embora a diferença nas médias só seja significativa no caso dos apoios à 

habitação78. 

Figura 65. Diferenças médias na valorização dos diferentes tipos de apoio por risco associado ao 

desemprego no agregado (Média, N=174) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Os/As jovens que vivem com pai/mãe ou outros ascendentes em situação de desemprego 

tendem a valorizar mais o apoio à habitação (M = 4.44) do que aqueles/as que não indicam ter 

esta situação de desemprego no agregado familiar (M = 3.87).  

Estar em situação de maior vulnerabilidade económica (receber apoios sociais e/ou viver em 

habitação social) não tem impacto na forma como os/as jovens avaliam os apoios.  

78 F(1,174)=10,722, p < .05 
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h) Dentro do apoio ao desenvolvimento pessoal, os/as jovens consideram mais importante

desenvolver a auto-confiança e auto-estima

Na Figura 66, encontram-se as competências que os/as jovens consideram mais úteis 

desenvolver no âmbito do apoio ao desenvolvimento pessoal. As três que receberam maior 

destaque foram a auto-confiança/auto-estima (42%); a comunicação (33%) e a motivação (33%). 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

i) Os/As jovens destacam a necessidade de apoio na identificação dos primeiros passos na

procura de emprego

No âmbito do apoio à procura de oportunidades de emprego ou formação/educação, os jovens 

destacaram: 

• Identificar os primeiros passos na procura de emprego (30%);

• Preparar/simular entrevistas de emprego (26%);

• Elaborar currículos (25%);

• Pesquisar ofertas ajustadas ao perfil (25%);
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Figura 66. Tipo de competências pessoais que os/as jovens gostariam de desenvolver (%, N=175) 
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A Figura 67 apresenta todos os resultados em relação aos tipos de apoio considerados mais úteis 

dentro da procura de oportunidades.  

Figura 67. Tipo de competências de procura de oportunidades que os/as jovens NEET gostariam de 

desenvolver (%, N=175) 

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Os dados apresentados nesta variável estão em linha com as razões pelas quais os/as jovens 

consideram estar em situação NEET: quer porque as oportunidades de emprego que encontram 

são para pessoas com mais experiência profissional e, como tal, podem pretender ter apoio para 

procurar ofertas mais ajustadas; quer porque a situação de procura ainda é recente e 

consideram que o apoio para dar os primeiros passos poderá ter utilidade para eles/as.  

Por outro lado, o destaque para a importância de saber dar os primeiros passos na procura de 

emprego não se coaduna com o facto de a maioria já ter tido experiência profissional (cf. ponto 

2.2.6, p.55). Uma das explicações possíveis, atendendo à elevada percentagem de jovens que já 

tiveram experiências informais, é a de que consideram precisar deste apoio para angariar ofertas 

que são da sua área de interesse e com melhores condições.  
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j) A maioria dos/as jovens da amostra gostaria de desenvolver mais competências no domínio

das línguas e/ou de informática/tecnologia

Questionados/as acerca de que competências técnicas considerariam mais útil desenvolver, a 

maioria dos/as jovens identificou as línguas estrangeiras (N=74) e competências a nível da 

informática/tecnologias (N=72).  

Uma vez que esta era uma questão aberta, apresenta-se abaixo o resultado da categorização 

das respostas dos/as jovens e as respetivas frequências para cada categoria, sendo que neste 

caso as frequências dizem respeito ao número de “entradas”79 relacionadas com a categoria.  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Numa análise pelas categorias com mais representação80, apresentam-se as respostas mais 

vezes dadas pelos/as inquiridos/as81:  

• Línguas: “Línguas estrangeiras” (N=29) e “Inglês” e “Francês” (N=9)

• Informática/tecnologias/maquinaria: “programação informática” (N=26) e

“informática” (N=18)

• Artes: “Design” (N=6) e “Fotografia” (N=5)

• Áreas profissionais específicas: “marketing” (N=5), as restantes apresentam um N = 1 ou

N = 2.

79 Cada resposta foi dividida por várias “entradas” de forma a facilitar a categorização. Por exemplo, se um jovem 
respondeu “Informática e Inglês”, esta resposta foi dividida em 2 entradas e cada uma foi agrupada à respetiva 
categoria.  
80 A categoria “outras” tem apenas uma entrada que corresponde à resposta “carta de condução”. 
81 A categorização completa poderá ser encontrada nos anexos, no capítulo 4 referente ao inquérito online. 

74
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1 Línguas estrangeiras

Informática/tecnologias/maquinaria

Áreas profissionais específicas

Artes

Competências pessoais e sociais

Empreendedorismo

Outras

Figura 68. Categorização das competências técnicas valorizadas (N total de 
“entradas” relacionadas com a categoria, N = 111) 

Figura 69. Sugestões dos jovens (N “entradas” por categoria, N=91)Figura 70.
Categorização das competências técnicas valorizadas (N total de “entradas”

relacionadas com a categoria, N = 111)
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k) Se os/as jovens inquiridos/as criassem um projeto/serviço dirigido a jovens em situação

NEET, o mais provável era ser focado no apoio à procura de oportunidades de emprego (40%)

Foi lançada a seguinte questão aos/às inquiridos/as “Se fosses tu a criar um projeto ou um 

espaço que tivesse como objetivo apoiar os/as jovens da cidade do Porto que não estudam e não 

trabalham, como seria? Que tipo de atividades e/ou suporte irias oferecer?” As respostas foram 

categorizadas82 e a Figura 69 mostra as frequências encontradas em cada categoria definida:  

Fonte: Resultados do Inquérito a jovens NEET Porto (TESE, 2019) 

Apesar de nas questões fechadas surgir a valorização do apoio financeiro, nas questões abertas 

para partilha de ideias de projeto/serviço os/as jovens dão destaque ao apoio à procura de 

oportunidade (N=36), seguido do desenvolvimento de competências técnicas/formação (N=18) 

e do desenvolvimento de competências pessoais e sociais (N=18).  

82 As categorias para a organização do conteúdo foram definidas a posteriori, com base na listagem e análise das 
respostas obtidas. Quando uma mesma resposta apresentava conteúdo que encaixava em 2 categorias foi colocada 
em ambas, com destaque da parte de conteúdo que corresponde à respetiva categoria  
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Figura 69. Sugestões dos jovens (N “entradas” por categoria, N=91) 

Figura 71. Critérios de priorização das sugestões para a açãoFigura 72. Sugestões dos jovens (N
“entradas” por categoria, N=91)
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As respostas e respetiva categorização podem ser consultadas nos anexos deste relatório 

(capítulo 4 – O inquérito). Ainda assim, apresenta-se o que tende a ser mais valorizado em cada 

uma das categorias mais pontuadas: 

No apoio à procura de oportunidades (emprego e formação) destaca-se: 

• A necessidade de um contacto mais próximo e maior ligação/comunicação com as

entidades empregadoras dos vários setores que implique experiências em contexto real

de trabalho

• A importância de um apoio à procura de emprego (ex. técnicas de procura ativa de

emprego; congregação das ofertas de emprego)

No desenvolvimento de competências técnicas/formação destaca-se a importância de uma 

oferta formativa ajustada aos seus interesses e preferencialmente com apoio financeiro. 

No desenvolvimento de competências pessoais e sociais destaca-se a importância de um apoio 

individualizado focado: 

• no desenvolvimento de várias competências pessoais e sociais (com destaque para

questões ligadas à motivação)

• na componente de suporte psicológico/emocional

• na orientação vocacional

InformAÇÃO chave 

A maioria dos/as jovens gostaria de ter apoio para atingir a mudança desejada o que pode facilitar 

o seu envolvimento em iniciativas com este fim.

Todos os apoios sugeridos foram considerados úteis ou muito úteis por parte dos/as jovens, com um 

ligeiro destaque para o apoio financeiro e apoio à pesquisa de oportunidades. Estes dados podem 

indicar que os/as jovens poderão estar mais recetivos/as a apoios focados nestas vertentes. 

É importante ter em consideração o que os/as jovens valorizam no desenvolvimento pessoal (p.e. 

auto-confiança); na procura de oportunidades (p.e. identificar os primeiros passos para entrar no 

mercado de trabalho) e no desenvolvimento de competências técnicas (p.e. línguas estrangeiras e 

informática/tecnologia/máquinas). Incluir esta informação no desenho de respostas dirigidas a este 

público-alvo poderá favorecer o envolvimento do mesmo. 
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3. OrientAÇÕES para criação de
uma iniciativa-piloto de apoio a
jovens NEET do Porto
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3.1 Nota metodológica 

Este estudo permitiu auscultar os/as jovens em situação NEET residentes no concelho do Porto 

para compreender melhor o seu perfil e desafios sentidos, com o objetivo de transformar o 

conhecimento adquirido em informação de base para o desenho e implementação de 

intervenções relevantes e ajustadas às necessidades e interesses deste público-alvo.  

Foi possível sistematizar, assim, um conjunto de orientações que poderão inspirar futuras 

iniciativas dirigidas a jovens em situação NEET da cidade do Porto. Uma vez que este estudo se 

enquadra no Programa AIIA, a análise realizada teve em conta as informações disponibilizadas 

pela Câmara Municipal do Porto em relação ao futuro piloto de intervenção com jovens em 

situação NEET a ser implementado.  

a) Fontes para o delineamento das orientações:

• Inquérito online

• Workshop com jovens

• Workshop com organizações

• Propostas com base na experiência da TESE de intervenção com jovens em situação

NEET e com organizações e técnicos/as que trabalham com este público.

b) Priorização das orientações

Todas as sugestões para ações junto dos/as jovens em situação NEET recolhidas ao longo das 

várias etapas deste estudo foram analisadas e agrupadas num total de 37 ideias/sugestões. 

Reconhecendo a impossibilidade de colocar todas as ideias em prática, procurou-se priorizar 

estas 37 sugestões. Apesar da análise de dados qualitativos ter sempre um maior grau de 

subjetividade, procurou-se estabelecer um método de priorização que assentou numa avaliação 

de cada ideia atendendo a três critérios: interesse, inovação, e integração & inclusão (Figura 70). 

Com base nestes critérios, cada uma das 37 sugestões foi pontuada por 2 avaliadores/as, 

seguindo uma escala de três pontos por cada critério de priorização. 
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Figura 70. Critérios de priorização das sugestões para a ação 

Figura 73. Critérios de priorização das sugestões para a ação
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3.2 SintetizAÇÃO 

Embora distintas, as propostas  que foram sistematizadas83 apresentam vários pontos em 

comum. Estes pontos incorporam e remetem para linhas mais globais de orientação para 

desenho, implementação e monitorização de futuras intervenções com jovens em situação NEET 

na cidade do Porto, que se apresentam de forma sintética neste ponto. 

Dar POWER84 a jovens em situação NEET do Porto… 

… potenciando o trabalho em rede e as respostas existentes no território. 

Várias das sugestões propostas pelos/as jovens no inquérito são semelhantes a respostas que 

existem no concelho. Neste sentido e, seguindo as recomendações do Plano de 

Desenvolvimento Social do Porto (2014-2017), a proposta de intervenção integrada do próprio 

programa AIIA e a perspetiva das organizações auscultadas, importa apostar no mapeamento e 

divulgação das respostas já existentes, incentivando e apoiando o trabalho em rede.  

… numa lógica preventiva. 

Salientando novamente a transitoriedade da condição NEET, ao criar novas respostas para este 

público, valerá a pena incorporar uma abordagem preventiva, atuando não apenas junto de 

jovens que já se encontram em situação NEET, mas também junto de jovens em conclusão de 

educação/formação e com ocupações profissionais precárias e/ou informais, nomeadamente 

aqueles/as que reúnam características socioeconómicas que constituem fatores de risco para 

entrar numa condição NEET, procurando evitar a mesma e facilitar a transição para uma situação 

profissional mais satisfatória e sustentável.  

… garantindo um acesso fácil. 

Sabendo que a acessibilidade (ao nível da localização e do custo) das iniciativas/serviços pode 

condicionar em muito a participação dos/as jovens - nomeadamente os/as que se encontram 

em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica - no desenho e implementação de 

respostas inclusivas dirigidas a este público será relevante explorar ferramentas online e/ou 

apoios ao transporte que incentivem e facilitem o acesso às respostas a criar e/ou já existentes. 

83 Não incluídas neste documento.  
84 “Damos-te power” foi a mensagem chave utilizada na campanha de divulgação do inquérito online. 
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… através de uma abordagem holística. 

Os resultados do inquérito online, nomeadamente a nível da elevada prevalência de situações 

de vulnerabilidade social, a diversidade de desafios sentidos e de apoios valorizados reforçam a 

necessidade de respostas holísticas que facilitem o acesso a vários tipos de recursos (sejam 

financeiros, habitação, ou desenvolvimento de competências, entre outros). A par do trabalho 

em rede e, em estreita relação com importância de um acesso fácil, a lógica “one-stop-shop” 

(física ou online) permite aos/às jovens acederem a vários apoios através de uma única via.  

…considerando os seus interesses. 

É essencial considerar os interesses dos/as jovens (nomeadamente música, séries, filmes e 

utilização das redes sociais, com destaque para o Instagram e o Youtube), incorporando os 

mesmos nas iniciativas a desenvolver, quer como meio de mobilização, quer como ferramentas 

de acesso a informação e desenvolvimento de competências, recorrendo por exemplo a 

estratégias de “gamificação” dos serviços a oferecer e apostando em abordagens não formais.  

…de forma personalizada. 

A valorização de um apoio personalizado ficou patente nas sugestões dos/as jovens e poderá 

concretizar-se quer no desenho de serviços a oferecer, garantindo flexibilidade face ao perfil de 

cada jovem, quer na existência de figuras de referência (profissionais ou voluntárias, pares ou 

não), com quem o/a jovem estabeleça uma relação de 1-para-1 (p.e. mentor/a, mediador/a 

coach).  

… para aproximação ao mercado de trabalho. 

A necessidade de mais e melhores pontes entre os/as jovens e o mercado de trabalho foi vincada 

pelos/as jovens tanto no que diz respeito às suas expectativas - a maioria indicou ter 

disponibilidade e vontade de trabalhar - como relativamente aos desafios sentidos - de acordo 

com a perceção dos/as jovens, as principais razões de estar em situação NEET prendem-se com 

a falta de experiência e desajuste face às ofertas existentes. Futuras iniciativas dirigidas a jovens 

em situação NEET, ainda que possam ter um cariz formativo ou ser implementadas em contexto 

escola, deverão incorporar ações de aproximação a entidades empregadoras, proporcionando 

a aquisição de experiência e aumento do conhecimento sobre o mercado de trabalho. 
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Em conclusão, e citando a Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2017, p.9), “the 

preconditions for outreach work are that it should be easily accessible and extensively 

advertised, recognized as being something that can help, and should not carry negative or 

stigmatizing implications for young individuals”. 
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