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Quadro I.1.- Tabela da Classificação Internacional das Organizações Não Lucrativas 
aplicada a Portugal 

 Grupo ICNPO 
Nº Designação 

Tipo de Organizações em Portugal 

1 Cultura e Lazer  Associações culturais, recreativas e desportivas 
Casas do Povo 
Fundações culturais 
Clubes sociais e recreativos (Rotary, Lions, etc) 
Museus 
Jardins zoológicos e aquários 
Sociedades históricas e literárias 
Associações de artes performativas e companhias: 
teatro, dança, etc. 
Associações de Estudantes e Associações Juvenis 

2 Educação e Investigação Escolas, por exemplo ligadas a congregações 
religiosas  
Universidade Católica  
Centros de Investigação 

3 Saúde Hospitais e casas de saúde (por exemplo ligadas às 
ordens) 

4 Serviços Sociais Instituições Particulares de Solidariedade Social 
Outras associações de solidariedade social 
(dedicadas às crianças, jovens, idosos, deficientes, 
famílias, sem-abrigo, etc.) 
Santas Casa da Misericórdia 
Cooperativas de Solidariedade Social 
Associações mutualistas 
Associações de Bombeiros Voluntários 

5 Ambiente Associações Não Governamentais de Ambiente 
Associações de Protecção dos Animais  

6 Desenvolvimento e 
Habitação 

Organizações de Desenvolvimento Local 
Cooperativas de Habitação e Construção 
Associações de Moradores 

7 Leis, defesa de causas e 
política 

Associações de defesa dos direitos humanos em 
geral (imigrantes, anti-racismo, apoio à vítima, defesa 
do consumidor, doentes crónicos, infectados com 
HIV/SIDA, família, mulheres, etc.  

8 Intermediários Filantrópicos 
e Promotores do 
Voluntariado 

Fundações (grant-giving ou doadoras) 
Associações Promotoras do voluntariado 
Bancos Alimentares 

9 Internacional Organizações Não Governamentais para o 
Desenvolvimento (ONGD) 
Subsidiárias de organizações internacionais a operar 
em Portugal (por exemplo, Cruz Vermelha 
Portuguesa, Médicos do Mundo) 

10 Religião Institutos Religiosos 
Associações Religiosas 

11 Associações Empresariais, 
Profissionais e Sindicais 

Associações empresariais 
Associações profissionais 
Sindicatos 

12 Nc  
        Fonte: Franco, 2005: 26; Andrade e Franco, 2007: 24-25. 
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Gráfico I.1.- Evolução da repartição emprego por sectores na UE 27 (% emprego total) 
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      Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 
 
 
Gráfico I.2.- Evolução da repartição emprego por sectores em Portugal (% emprego total) 
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       Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
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Quadro I.2.- Economia fordista e economia de serviços: tipos ideais  
 Industrial/Fordismo Economia dos serviços  
Ambiente externo  Marketing massificado 

Estandardização do consumo  
Ambiente previsível  
Mercados homogéneos e previsíveis  

Competição global 
Fragmentação dos mercados 
Diversificação da procura 
Pluralismo, diversidade, localismo 
Ambiente turbulento 

Composição da mão-de-obra Predomínio da mão-de-obra no sector industrial Predomínio da mão-de-obra no sector dos 
serviços 

Regulação estatal Expansão do Estado-providência  
Forte regulação e intervenção por parte dos 
estados nacionais  
Nacionalizações 

Erosão do poder regulador dos Estados 
Crise do Estado-providência 
Desregulação  
Privatização 

Relações inter-firmas Integração vertical  Rede 
Lógica do regime de acumulação/tecnologia  Produção em massa assente nas linhas de 

montagem  
Rotina 
Maquinarias 
Output: produtos manufacturados  

Produção flexível, diversificada 
Automação 
Recurso ao computador para actividades como: 
design, produção, controlo de stocks 
Sistema just-in-time 
Ênfase na capacidade de resposta e inovação 
Output: serviço ou informação  

Cultura Valoriza a estabilidade, a tradição, os costumes, 
as regras, a rotina 
Valores organizacionais: produtividade, 
crescimento, eficiência, estandardização, 
controlo 

Valoriza a incerteza, o paradoxo, a moda 
Valores organizacionais: qualidade, serviço ao 
cliente, diversidade, flexibilidade, inovação, 
autonomia 

Estrutura física (espaço-tempo) Concentração de pessoas em cidades e pólos 
industriais  
Local, orientação nacionalista 
O tempo é linear 

Desconcentração de pessoas 
Redução no tempo de transporte, ligando pontos 
espacialmente distantes e encorajando ligações 
de âmbito internacional e global. Compressão da 
dimensão temporal 

Estrutura Organizacional. Procedimentos e 
regras  

Estrutura vertical e complexa, com muitos níveis 
intermédios. Tende a ser fixa 
Burocratização. Procedimentos e regras escritos 
e formais 

Estrutura horizontal (achatada). Dinâmica e 
flexível. Desburocratização. Ênfase na 
comunicação. Procedimentos não escritos e 
informais 
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Quadro I.2.-Economia fordista e economia de serviços: tipos ideais (cont.) 
 Industrial/Fordismo Economia dos serviços  
Processo de trabalho 
Natureza do trabalho 

Linha de montagem. Produção contínua, de 
acordo com os princípios da organização 
científica do trabalho.  
Trabalho individual, fragmentado e repetitivo. 
Divisão/especialização de tarefas. 
Hierarquização do controlo e centralização das 
decisões.  
Trabalho desqualificado (separação entre 
concepção e produção). 

Produção descontínua (ex.: especialização 
flexível). 
Trabalho em equipa. 
Trabalho frenético, complexo. 
Maior responsabilidade e autonomia individual. 
Descentralização da tomada de decisões. Diluição 
do controlo. 
Importância do conhecimento. 
Flexibilidade funcional. 
Ênfase na qualificação e na 
aprendizagem/formação contínua ao longo da 
vida.  
Ênfase na externalização, subcontratação, formas 
flexíveis de emprego.  

Relações laborais  Sindicalismo forte; negociação colectiva e 
centralizada. 

Enfraquecimento do poder sindical; 
descentralização e individualização das relações 
laborais. Aumento dos movimentos sociais, focus 
de conflito mais pulverizados. 

Mercado de trabalho Emprego estável e seguro, para toda a vida, 
com base em contratos permanentes. Percursos 
profissionais lineares. Um único tipo de 
emprego. Categorias profissionais delimitadas. 
Especialização ou desqualificação.  

Múltiplas formas de emprego. Emprego precário; 
carreiras profissionais descontínuas. Fluidez das 
categorias profissionais (flexibilidade funcional).  
Ênfase nas múltiplas qualificações. 
 

Estruturas familiares  Nuclearização da família Multiplicação de diferentes estatutos de família.  
Relações de género  Contrato de género marcado pela assimetria e 

assente no modelo masculino como o principal 
provedor das famílias  

Renegociação do contrato de género devido ao 
aumento da participação das mulheres no 
mercado de trabalho. Tendência para o modelo de 
duplo emprego.  

Fonte: Falcão Casaca, 2005a: 78-79. 
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Quadro I.3.- População total por sexo e condição perante o trabalho 
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Quadro I.4.- População total, activa, empregada e desempregada de 15 a 64 anos por sexo e grupo etário 
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Gráfico I.3.- Evolução da taxa actividade na UE 27, por grupo etário 
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      Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 

Gráfico I.4.- Evolução da taxa actividade em Portugal, por grupo etário 
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      Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 

Gráfico I.5.- Evolução da taxa de actividade na UE 27, por sexo 
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       Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
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Gráfico I.6.- Evolução da taxa de emprego na UE 27, por sexo 
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      Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 

Gráfico I.7.- Evolução da taxa de emprego na UE 27, por grupo etário 
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      Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 

Gráfico I.8.- Evolução da taxa de emprego em Portugal, por grupo etário 
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       Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
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Quadro I.5.- População empregada por situação na profissão 
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Quadro I.6.- Trabalhadores por conta de outrem por tipo de contrato 
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Quadro I.7.- População empregada por profissões 
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Quadro I.8.- População empregada por sectores de actividade (CAE-Rev. 2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Quadro I.9.- População empregada por sectores de actividade (CAE-Rev. 3) 
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Gráfico I.9.- Evolução da taxa de desemprego por sexo, na UE 27 
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      Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 

Gráfico I.10.- Evolução da taxa de desemprego por sexo, em Portugal 
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       Fonte: Comissão Europeia, Employment in Europe, 2009. 
 

Gráfico I.11.- Evolução da taxa de desemprego por grupo etário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: INE, Inquérito ao Emprego.  
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Gráfico I.12.- Evolução da taxa de desemprego por nível de escolaridade completo 
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      Fonte: INE, Inquérito ao Emprego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Quadro I.10.- Alguns elementos caracterizadores dos sete modelos1 
Países Nº de 

Associações 
População Receitas 

Públicas 
Donativos e 
Mecenato 

Receitas das 
Actividades 
e cotizações 

Modelo 1 
Dinamarca 68.000 5,4 milhões 29% 9% 62% 
Finlândia 160.000 5,3 milhões 36% 6% 58% 
Suécia 200.000 9 milhões 30% 10% 60% 

Modelo 2 
Alemanha 553.500 82 milhões 64% 3% 32% 

Áustria 107.000 8.3 milhões  50% 6% 43% 
Bélgica 90.000 10.5 milhões 77% 5% 19% 
França 1.100.000 63 milhões 34,3% 4,9% 60,8% 
Países-
Baixos  

9.000 16.3 milhões 59% 2% 39% 

Modelo 3  
Reino Unido  190.000 charities  nd 47% 9% 45% 

Modelo 4  
Espanha Entre 10.000 e 

253.000 segundo 
as fontes 

43.8 milhões 50% nd nd 

Itália 220.000 58.7 milhões 55% nd nd 
Portugal  23.470* 10.6 milhões nd nd nd 

Modelo 5 
Hungria 50.000 (40% 

fundações) 
10 milhões 40% 13% 47% (receitas 

de actividade) 
Polónia 45.000 e 7000 

fundações  
38 milhões 24% 15% 60% 

República 
Checa 

55.331** 10.2 milhões 39% 14% 47% 

Eslováquia  36.324*** 5.4 milhões 30% 40% 37% 
Eslovénia 20.470 2 milhões 42% 11% 47% 

Modelo 6  
Estónia 22.181 1.3 milhões nd nd nd 
Letónia 15.000 2,3 milhões nd nd nd 
Lituânia  14.000 3,4 milhões nd nd nd 

Modelo 7 
Bulgária  5000 a 8000 7,7 milhões 6% **** **** 
Grécia 3.000 11,1 milhões nd nd nd 

Roménia  17.923 22 milhões 45% 26% 29% 
Fonte: elaborado a partir de Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) (2008b). 
Legenda: nd - não disponível  
Notas: * 17000 associações; 3000 IPSS; 3000 cooperativas; 350 fundações e 120 mutualidades; ** 48.804 
associações; 322 fundações; 799 fundos de fundações; 609 corporações de interesse público e 4797 
associações ligadas ao Estado; *** 33.000 associações; 300 fundações; 1365 associações de prestação de 
serviços; 555 fundos de não investimento; 952 associações de interesse; 152 associações (como a 
designação está abreviada, pensamos serem associações internacionais); Donativos estrangeiros 58%; 
rendimentos da actividade 8%; donativos e cotizações 18% e mecenato 5%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A leitura deste quadro não deve ignorar a diversidade e as datas das fontes que lhe deram origem e as 
especificidades de cada país, pelo que a análise comparativa deverá ser cautelosa. Para maior detalhe 
sobre estes dados, consultar o estudo da Conférence Permanente des Coordinations Associatives 
(CPCA) (2008b). 
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Quadro I.11.- Síntese das características dos modelos de relações entre o sector 
associativo e o Estado na UE27 

1- O modelo escandinavo - universalista ou social-democrata (Dinamarca, Finlândia e Suécia)  
Características:  
- um assumir significativo de responsabilidades sociais por parte do Estado 
- um sector que chega como suplemento do Estado e não como complemento; consequentemente o 
sector de prestação de serviços é menos desenvolvido e as associações de defesa de interesses muito 
numerosas 
- uma cooperação próxima entre a sociedade civil e o Estado  
- um voluntariado importante e uma taxa de emprego fraca 
2- O modelo corporativo - Alemanha, Áustria, Bélgica, França e Países-Baixos 
Características:  
- um sector associativo significativo e profissionalizado 
- um desenvolvimento importante na prestação de serviços no sector social e na saúde 
- um financiamento público importante em matéria de pagamento de serviços  
3- O modelo liberal - Reino Unido 
Características:  
- fraco nível de despesa em matéria de política social por parte do Estado e privatização dos serviços 
sociais 
- um sector associativo muito estruturado e profissionalizado e que intervém onde o Estado não o faz 
- um diálogo importante entre o Estado e as associações 
- um voluntariado muito generalizado  
4- O modelo mediterrânico - Espanha, Itália e Portugal 
Características:  
- uma história (ditaduras) e uma cultura (importância da família e da religião) que apenas permitiram 
uma emergência recente do sector associativo e que actualmente está em plena estruturação 
- um voluntariado ainda fraco 
- um investimento público relativamente importante  
- uma importância do nível local e regional no diálogo com o sector associativo, com a excepção de 
Portugal  
5- O caso da Europa central - Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia, Eslováquia 
Características:  
- uma herança comunista, que apenas permitiu a emergência recente, mas certa de um sector 
associativo em plena estruturação 
- políticas que hesitam ainda entre o modelo corporativo e o modelo liberal 
- uma falta de financiamento público e de legislação adequada 
- um desencadear progressivo de mecanismos de financiamento e de diálogo entre o Estado e o sector 
associativo  
6- O modelo báltico - Estónia, Letónia e Lituânia  
Características:  
- um sector associativo pouco desenvolvido e mais marcado que a Europa central em relação à 
herança comunista 
- falta de tradição associativa e de meios técnicos 
- o início de uma cooperação com o Estado: alguns acordos interessantes foram assinados entre o 
sector associativo e as autoridades públicas  
7- O modelo balcânico - Bulgária, Grécia e (Roménia)  
Características:  
- um sector associativo apoiado por donativos estrangeiros 
- um sector associativo muito pouco estruturado num ambiente governamental particularmente pouco 
eficaz 
- um compromisso associativo muito fraco 

Fonte: Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) (2008b: 55-56). 
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Quadro I.12.- Principais estruturas europeias representativas da economia social2 
1- Social Economy Europe (CEP-CMAF) 
www.socialeconomy.eu.org 
2- Cooperatives Europe 
www.coopeurope.coop 
3- CECOP – European Confederation of Workers’ Co-operatives, Social Co-
operatives, Social and Participative Enterprises 
www.cecop.coop 
4- Outras organizações representativas das cooperativas: 
a) COGECA – www.copa.cogeca.be 
b) EACB – www.eurocoopbanks.coop 
c) EUROCOOP – www.eurocoop.net 
d) CECODHAS – wwwcecodhas.org 
e) ACME – Associação de Seguradoras Cooperativas de Consumidores 
f) GEBC – Grupo Europeu da Banca Cooperativa 
g) UEPS – União Europeia de Farmácias Sociais, Mutualidades e Cooperativas 
5- Outras organizações representativas das associações, fundações e 
mutualidades 
a) CEDAG – http://www.cedag-eu.org 
b) EFC – http://www.efc.be 
c) AIM – http://www.aim-mutual.org 
d) ACME – Associação de Seguradoras Cooperativas de Consumidores 
e) AISAM – Associação Internacional de Sociedades de Seguros Mútuos  
f) Plataforma europeia de ONG sociais 
g) CEFEC – Confederação Europeia de Empresas Sociais, Iniciativas de Emprego 
e Cooperativas Sociais 

                 Fonte: elaborado a partir de DIESIS, 2008: 22-34 e CIRIEC, 2007: 43. 
 

Quadro I.13.- Redes europeias dedicadas à economia social3 
1- ENSIE – European Network for Social Integration Enterprises 
www.ensie.org 
2- REVES – European Network of Cities and Regions for Social Economy 
http://www.revesnetwork.eu 
3- EMES – EMES European Network Research Network 
www.emes.net  
4- EAPN – European Antipoverty Network  
www.eapn.org 
5- Social Platform 
www.socialplatform.org 
6- CEFEC – Confederation of European Social Firms, Employment Initiatives  
and Social Cooperatives  
www.cefec.de  
7- FEBEA  
www.febea.org 
8- European Social Franchising Network 
http://www.socialfranchising.coop 
9- RREUSE 
www.rreuse.org 
10- EARTH – European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality  
www.earth-net.eu 
11- SOFICATRA 
www.soficatra.org 

                 Fonte: elaborado a partir de DIESIS, 2008: 36-63. 
 

 
 
 

 

                                                 
2 Para mais informações sobre cada uma das estruturas, os seus membros, financiamento, objectivos, 
actividades e projectos consultar o estudo elaborado por DIESIS (2008). 
3 Para mais informações sobre cada uma das redes, os seus membros, financiamento, objectivos, 
actividades e projectos consultar o estudo elaborado por DIESIS (2008). 
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Quadro I.14.- Evolução do Nº de Cooperativas no Distrito de Viseu (por ramo) 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 
Agrícola  60 62 61 61 65 66 67 
Artesanato  6 7 8 8 10 11 11 
Comercialização - - - - - - - 
Consumo  2 2 2 2 3 4 4 
Crédito 17 16 14 13 10 8 7 
Cultura 6 7 7 7 7 7 7 
Ensino 2 3 4 4 4 4 3 
Habitação e 
Construção  2 3 3 3 3 3 3 

Pescas  - - - - - - - 
Produção 
operária  1 1 1 1 1 1 1 

Serviços  7 8 8 8 9 9 8 
Solidariedade 
Social  1 2 2 2 2 3 3 

Uniões  2 2 2 2 2 3 3 
Federações e 
Confederações  1 1 1 1 1 1 1 

Total 107 114 113 112 117 120 118 
Fonte: www.inscoop.pt. 
 
 
 

Quadro I.15.- Evolução do Nº de Cooperativas no Distrito da Guarda (por ramo) 
 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 
Agrícola  35 36 36 38 40 40 40 
Artesanato  1 1 1 1 1 - - 
Comercialização - - - - - - - 
Consumo  4 5 5 5 5 5 5 
Crédito 6 5 4 3 3 1 1 
Cultura 3 4 5 5 6 6 6 
Ensino - - - 1 1 1 1 
Habitação e 
Construção  5 5 5 5 5 3 3 

Pescas  - - - - - - - 
Produção 
operária  - - - - - - - 

Serviços  4 4 4 5 5 5 5 
Solidariedade 
Social  1 1 1 1 1 1 1 

Uniões  2 2 2 2 2 2 2 
Federações e 
Confederações  -  - - - - - 1 

Total 61 63 63 66 69 64 64 
Fonte: www.inscoop.pt. 
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Quadro I.16.- Portugal versus padrões regionais de características do sector não lucrativo 
 Portugal Parceria 

Welfare 
Anglo- 

-saxónico 
Nórdico Latino- 

Americano 
Asiático 

Industrializado 
Europeu 
Central e 
de Leste 

Africano Outros  
em 

desenvolvimento 

Todos os 
países* 

Força de trabalho1 
Remunerados ETI 2,8% 5,5% 5,2% 2,3% 1,6% 2,5% 0,8% 1,1% 1,1% 2,9% 
Voluntários ETI 1,1% 2,3% 3,0% 4,1% 0,7% 0,8% 0,4% 1,3% 0,6% 1,6% 
Total ETI 4,0% 7,8% 8,2% 6,5% 2,3% 3,3% 1,1% 2,5% 1,7% 4,5% 

Composição da força de trabalho2; 4 
Serviço 60% 72% 69% 34% 74% 78% 45% 60% 75% 64% 
Expressão 25% 24% 27% 64% 24% 15% 50% 29% 23% 31% 
Outro 15% 4% 3% 3% 2% 7% 5% 12% 2% 5% 

Fundos – Em % total de fundos3 
Receitas próprias 48% 37% 55% 59% 74% 62% 49% 55% 65% 53% 
Governo  40% 55% 36% 33% 15% 35% 31% 21% 16% 35% 
Filantropia 12% 8% 9% 7% 10% 3% 20% 24% 20% 12% 

Fundos – Em % do PIB 
Receitas próprias 2% 2% 4% 3% 2% 3% 1% 2% 1% 2% 
Governo  2% 4% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 
Filantropia 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Apoio total (com voluntariado) – Em % do total de fundos e apoio de voluntariado3 
Receitas próprias 44% 30% 44% 35% 67% 56% 43% 41% 44% 42% 
Governo  36% 45% 29% 20% 14% 32% 25% 14% 11% 27% 
Filantropia 21% 25% 26% 45% 19% 13% 33% 46% 45% 31% 

Apoio total (com voluntariado) – Em % do PIB 
Receitas próprias 2% 2% 4% 3% 2% 3% 1% 2% 1% 2% 
Governo  2% 4% 2% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 
Filantropia 1% 2% 2% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 

Fonte: Franco et al., 2005: 20. 
* Força de trabalho: 38 países; composição: 35 países; fundos e apoio total: 36 países.  
1 Em percentagem da população economicamente activa. 
2 Em percentagem do total da força de trabalho das organizações da sociedade civil (trabalhadores remunerados e voluntários). 
3 Percentagens podem não totalizar 100% devido a arredondamentos.  
4 Valores para receitas próprias e governo são os mesmos que para rendimentos ($), porque o valor do voluntariado foi adicionado á filantropia. 
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Quadro I.17.- O emprego protegido 
Conceito 
Esta medida foi criada em 1983 e faz parte de um conjunto alargado de medidas de emprego.  
O trabalho em regime de emprego protegido poderá ser prestado em: a) Centro de Emprego Protegido - 
CEP - unidade de produção (de carácter industrial, artesanal, agrícola, comercial ou de prestação de 
serviços), integrada na actividade económica nacional, com as adaptações exigidas quer pela natureza 
dos trabalhadores quer pela necessidade de apoios complementares e pelos fins que prossegue e b) 
Enclave - constituído por um grupo de pessoas deficientes que exerçam a sua actividade em conjunto, 
sob condições especiais, num meio normal de trabalho. 
Legislação aplicável 
Decreto-Lei nº 247/89 de 05 de Agosto; Decreto-Lei nº 40/83 de 25 de Janeiro; Decreto-Lei nº 194/85 de 
24 de Junho; Decreto-Regulamentar nº 37/85 de 24 de Junho; Decreto-Lei nº8/98, de 15 de Janeiro. 
Forma legal 
Podem candidatar-se entidades públicas, privadas e cooperativas que cumpram os seguintes requisitos: 
possuir personalidade jurídica, ter idoneidade para desenvolver os projectos e apresentar os devidos 
estudos prévios. 
Principais objectivos 
- proporcionar formação a todas as pessoas com deficiência que possuam capacidade média de trabalho 
igual ou superior a um terço da capacidade normal exigida a um trabalhador não deficiente no mesmo 
posto de trabalho, de forma a possibilitar a sua integração social e económica, a desenvolver as suas 
competências profissionais e a aumentar a sua capacidade de competir no mercado normal de trabalho; 
- celebrar com a pessoa com deficiência um contrato de trabalho, proporcionando-lhe um estatuto de 
trabalhador e uma situação de emprego estável; 
- promover, sempre que possível, a transição dos trabalhadores em regime de emprego protegido para o 
mercado normal de trabalho. 
Tipos de postos de trabalho alcançados  
Depois de um período de estágio e se o trabalhador for aceite, pode assinar um contrato permanente. O 
contrato de trabalho no emprego protegido segue as regras do contrato individual de trabalho e a 
legislação laboral em vigor. 
Duração do período de formação 
Estágio em posto de trabalho com a duração não superior a 9 meses. 
Tipo de trabalhadores empregados  
Pessoas com deficiência que possuam capacidade média de trabalho igual ou superior a um terço da 
capacidade normal exigida a um outro trabalhador sem deficiência, no mesmo posto de trabalho. 
Procura-se uma valorização pessoal e profissional dos trabalhadores com deficiência.  
Tipo de recursos 
Existem apoios técnicos (à instalação - elaboração dos estudos prévios e dos projectos e ao 
funcionamento - acompanhamento da actividade, cedência temporária de equipamento e instrumentos 
de trabalho, destacamento de técnicos especializados) e financeiros (à instalação - subsídio a fundo 
perdido e/ou empréstimos sem juros para construção/adaptação de instalações e aquisição de 
equipamentos; ao funcionamento - para manutenção de instalações e equipamentos e a comparticipação 
na remuneração dos trabalhadores com deficiência em regime de emprego protegido e nos encargos 
com a Segurança Social. Em relação ao trabalhador existem os seguintes apoios: remuneração mínima 
mensal igual ou superior a 90% do salário mínimo nacional; subsídio suplementar de 2/3 da 
remuneração auferida; inscrição na Segurança Social; apoio médico, psicológico, social e educativo. 
Para além destes apoios existem outras fontes de fundos, que resultam da comercialização das 
actividades. Os recursos voluntários não são muito significativos. 
Ligação com a política pública 
A criação do emprego protegido está directamente ligada à política pública, quer através do Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social, quer através do IEFP, que procuram combater a exclusão 
económica e social das pessoas com deficiência.  
O emprego protegido em números 
- Número de pessoas abrangidas por esta medida: 536 (1996); 497 (1997); 541 (1998); 557 (1999); 556 
(2000); 474 (2001); 511 (2002); 517 (2003); 525 (2004); 540 (2005). 
- População abrangida por grupo etário: < 20 anos (5,9%); 20-24 anos (43,8%); 25-34 anos (38,9%); 35-
44 anos (9,3%); 45-49 anos (1,2%); >= 50 anos (0,8%). 
- População abrangida por região: Norte (32%); Centro (34%); Lisboa e Vale do Tejo (37%); Alentejo 
(8%) e Algarve (0%). 
- População abrangida por nível de habilitações académicas: não sabe ler/escrever (15,7%); ler/escrever 
sem grau de instrução (18,6%); 4 anos (36,6%); 6 anos (18%); 9 anos (6,8%); 11 anos (1,9%); 12 anos 
(2,2%); bacharelato (0%) e licenciatura (0,3%). 

    Fonte: elaborado a partir de Perista e Nogueira, 2002; www.iefp.pt; www.mse.gov.pt; Rebelo e Ventura 
(coord.), 2006. 
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Quadro I.18.- As empresas de inserção 
Conceito - são Empresas de Inserção as pessoas colectivas sem fins lucrativos e as estruturas de 
pessoas colectivas sem fins lucrativos dotadas de autonomia administrativa e financeira, que tenham por 
fim a reinserção socioprofissional de desempregados de longa duração ou em situação de 
desfavorecimento face ao mercado de trabalho. 
Legislação aplicável 
Resolução do Conselho de Ministros nº 104/96, de 6 de Julho; Portaria nº 328-A/98, de 18 de Junho; 
Despacho nº87/99, de 5 de Janeiro; Despacho nº 16758/99, de 22 de Agosto e Portaria nº 1212/00, de 
29 de Dezembro. 
Forma legal 
As empresas de inserção podem ser criadas por um leque alargado de organizações sem fins lucrativo e 
cuja forma legal pode ser de: associação, cooperativa, fundação ou instituições particulares de 
solidariedade social. 
Principais objectivos: combater a pobreza e a exclusão social, através da inserção ou reintegração 
profissionais; permitir a aquisição e desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais 
adequadas ao exercício de uma actividade e criar postos de trabalho. A concretização destes objectivos 
permitirá: i) aumentar a auto-estima das pessoas; ii) a aquisição de um currículo, experiência e um nível 
de qualificação básico; iii) o desenvolvimento de hábitos de disciplina e de capacidade de 
relacionamento; iv) o acompanhamento da realização de um projecto pessoal e profissional; v) o acesso 
a um salário. Esta medida do Mercado Social de Emprego pretende ser um trampolim para a integração 
ou reintegração dos beneficiários no mercado normal de trabalho.  
Tipos de postos de trabalho alcançados  
Cada trabalhador inserido nesta medida tem um plano de integração individual que passa pela realização 
de várias fases: a) uma etapa de formação (para desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
profissionais; a duração desta etapa é limitada a 6 meses) e b) uma etapa de profissionalização, através 
do exercício de uma actividade numa empresa de inserção para desenvolvimento e consolidação da 
primeira etapa. Daqui resultam dois tipos possíveis de contrato: i) um contrato de formação que é 
definido pelo IEFP e ii) um contrato de trabalho entre as pessoas integradas no processo de inserção e 
uma empresa de inserção.  
Duração do período de formação 
A formação não é obrigatória. Quando existe tem a duração máxima de 6 meses e é acreditada pelo 
IEFP.  
Tipo de trabalhadores empregados: desempregados de longa duração e desempregados em situação 
de desfavorecimento face ao mercado de trabalho. 
Tipo de recursos 
Existem apoios técnicos (fornecidos pelo IEFP e que consistem na identificação de necessidades locais, 
na formação em gestão e na preparação e acompanhamento dos processos de inserção) e financeiros 
Estes apoios financeiros são definidos em função do orçamento anual do IEFP e podem ser destinados 
ao investimento (subsídio não reembolsável, correspondendo a 50% do montante das despesas do 
investimento, por cada posto de trabalho criado, até ao limite de 18 vezes o salário mínimo nacional e 
empréstimo sem juros, reembolsável num prazo máximo de 7 anos (incluindo 2 anos de carência), 
podendo atingir 20% das despesas de investimento, até ao limite de 18 vezes o salário mínimo nacional, 
por cada posto de trabalho criado) ou ao funcionamento (comparticipação, durante a fase de formação, 
nas despesas com a bolsa de formação dos formandos; comparticipação, durante a fase de 
profissionalização, na remuneração - 80% do salário mínimo nacional - e nas contribuições para a 
Segurança Social, decorrentes do contrato de trabalho e prémio de integração, no valor de 12 vezes o 
salário mínimo nacional, às entidades que: i) admitam pessoas em processo de inserção, com contrato 
de trabalho sem termo, no prazo máximo de 3 meses após a conclusão desse processo e ii) convertam o 
contrato de trabalho a termo certo em contrato de trabalho sem termo). Para além destes apoios para a 
criação de empresas de inserção, existem outras fontes de fundos, que resultam da comercialização das 
actividades. Os recursos voluntários não são muito significativos. 
Ligação com a política pública 
A criação das empresas de inserção está directamente ligada à política pública, quer através do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, quer através do IEFP.  
As empresas de inserção em números 
- Número de empresas de inserção: 67 (1998); 284 (1999); 403 (2000); 611 (2001); 465 (2002); 465 
(2003); 512 (2004); 521 (2005). 
- Número de trabalhadores envolvidos: 555 (1998); 2640 (1999); 3109 (2000) e 3758 (2001). 
- População abrangida por grupo etário: < 20 anos (5,0%); 20-24 anos (13,3%); 25-34 anos (30,5%); 35-
44 anos (29,6%); 45-49 anos (10,1%); >= 50 anos (11,5%). 
- População abrangida por região: Norte (25,5%); Centro (22%); Lisboa e Vale do Tejo (41%); Alentejo 
(10%) e Algarve (2%). 
- População abrangida por nível de habilitações académicas: não sabe ler/escrever (2,4%); ler/escrever 
sem grau de instrução (4,3%); 4 anos (35,6%); 6 anos (32,3%); 9 anos (15,6%); 11 anos (3,5%); 12 anos 
(5,3%); bacharelato (0,3%) e licenciatura (0,6%). 

    Fonte: elaborado a partir de Perista e Nogueira, 2002; www.iefp.pt; www.mse.gov.pt; Rebelo e Ventura 
(coord.), 2006. 

 
 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS  
Parte II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

Textos 
Anexo A - Inquérito por questionário  37 
Anexo B - Grelha: inquérito por questionário  57 
Anexo C - Guião de entrevista aos interlocutores privilegiados  59 
Anexo D - Grelha: guião de entrevista aos interlocutores privilegiados 65 
Anexo E - Guião de entrevista aos responsáveis das organizações da economia social 
- componente social 

67 

Anexo F - Grelha: guião de entrevista aos responsáveis das organizações da 
economia social - componente social 

77 

Anexo G - Mini-questionário nº 1 - Dados Identificativos Gerais - componente social  81 
Anexo H - Mini-questionário nº 2 - Voluntários e Recursos Humanos - componente 
social  

83 

Anexo I - Mini-questionário nº 3 - Informações complementares sobre o responsável 
entrevistado - componente social  

87 

Anexo J - Guião de entrevista aos responsáveis das organizações da economia social 
- componente cooperativa  

89 

Anexo L - Grelha: guião de entrevista aos responsáveis das organizações da 
economia social - componente cooperativa 

99 

Anexo M - Mini-questionário nº 1 - Dados Identificativos Gerais - componente 
cooperativa 

103 

Anexo N - Mini-questionário nº 2 - Voluntários e Recursos Humanos - componente 
cooperativa  

105 

Anexo O - Mini-questionário nº 3 - Informações complementares sobre o responsável 
entrevistado - componente cooperativa 

109 

Anexo P - Guião de entrevista aos trabalhadores da economia social  111 
Anexo Q - Grelha: guião de entrevista aos trabalhadores da economia social 117 

 
Quadros 

Quadro II.1.- Caracterização geral do concelho de Aguiar da Beira 119 
Quadro II.2.- Caracterização geral do concelho Carregal do Sal  120 
Quadro II.3.- Caracterização geral do concelho de Castro Daire  121 
Quadro II.4.- Caracterização geral do concelho de Fornos de Algodres 122 
Quadro II.5.- Caracterização geral do concelho de Gouveia  123 
Quadro II.6.- Caracterização geral do concelho de Mangualde  124 
Quadro II.7.- Caracterização geral do concelho de Moimenta da Beira  125 
Quadro II.8.- Caracterização geral do concelho de Nelas  126 
Quadro II.9.- Caracterização geral do concelho de Oliveira de Frades 127 
Quadro II.10.- Caracterização geral do concelho de Penalva do Castelo 128 
Quadro II.11.- Caracterização geral do concelho de Penedono 129 
Quadro II.12.- Caracterização geral do concelho de Santa Comba Dão 130 
Quadro II.13.- Caracterização geral do concelho de São Pedro do Sul 132 
Quadro II.14.- Caracterização geral do concelho de Sátão 133 
Quadro II.15.- Caracterização geral do concelho de Seia 134 
Quadro II.16.- Caracterização geral do concelho de Sernancelhe  135 
Quadro II.17.- Caracterização geral do concelho de Tarouca 136 
Quadro II.18.- Caracterização geral do concelho de Tondela 137 
Quadro II.19. - Caracterização geral do concelho de Vila Nova de Paiva  138 
Quadro II.20.- Caracterização geral do concelho de Viseu 139 
Quadro II.21.- Caracterização geral do concelho de Vouzela 140 
Quadro II.22.- Alguns indicadores concelhios 141 
Quadro II.23.- Distribuição da população residente por escalões etários nos 21 
concelhos - 1991, 2001 e 2008 

142 

Quadro II.24.- População residente, por concelhos, segundo o sexo - 1991 e 2001 143 
Quadro II.25.- Distribuição da população residente, por concelhos, segundo o grau de 
instrução - 2001 

144 

Quadro II.26.- Evolução do número de trabalhadores por sexo - componente social 145 
Quadro II.27.- Evolução do número de trabalhadores por sexo - componente 
cooperativa 

146 

Quadro II.28.- Distribuição do número de trabalhadores por nível de qualificação - 
componente social 

147 



 30 

Quadro II.29.- Distribuição do número de trabalhadores por nível de qualificação - 
componente cooperativa 

147 

Quadro II.30.- Repartição do número de trabalhadores segundo o enquadramento 
jurídico - componente social 

148 

Quadro II.31.- Repartição do número de trabalhadores segundo o enquadramento 
jurídico - componente cooperativa 

149 

Quadro II.32.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão 
etário - componente social  

150 

Quadro II.33.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão 
etário - componente cooperativa 

152 

Quadro II.34.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações 
escolares - componente social 

154 

Quadro II.35.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações 
escolares - componente cooperativa 

155 

Quadro II.36.- Concelhos de residência dos trabalhadores inquiridos 156 
Quadro II.37.- Sexo versus nível de habilitações dos trabalhadores inquiridos 157 
Quadro II.38.- As diferentes organizações da economia social versus nível de 
habilitações 

158 

Quadro II.39.- Nível de habilitações da mãe 158 
Quadro II.40.- Outras habilitações da mãe 159 
Quadro II.41.- Nível de habilitações do pai  159 
Quadro II.42.- Outras habilitações do pai 159 
Quadro II.43.- Condição perante o trabalho da mãe 160 
Quadro II.44.- Outra condição perante o trabalho da mãe 160 
Quadro II.45.- Condição perante o trabalho do pai 160 
Quadro II.46.- Outra condição perante o trabalho do pai 160 
Quadro II.47.- Situação profissional da mãe 161 
Quadro II.48.- Situação profissional do pai 161 
Quadro II.49.- Distrito onde nasceram os trabalhadores inquiridos 162 
Quadro II.50.- País onde nasceram os trabalhadores inquiridos 162 
Quadro II.51.- Situação individual e contexto familiar dos trabalhadores cujo percurso 
laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro ou mais de cinco empregos 
antes da obtenção do emprego actual  

163 

Quadro II.52.- Percurso laboral/profissional dos trabalhadores cujo percurso 
laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro ou mais de cinco empregos 
antes da obtenção do emprego actual 

164 

Quadro II.53.- Situação actual dos trabalhadores cujo percurso laboral/profissional foi 
marcado por um, dois, três, quatro ou mais de cinco empregos antes da obtenção do 
emprego actual 

165 

Quadro II.54.- As diferentes organizações da economia social versus sexo - os 
trabalhadores para quem a economia social (emprego actual) foi o primeiro emprego 

168 

Quadro II.55.- Idade versus nível de habilitações - os trabalhadores para quem a 
economia social (emprego actual) foi o primeiro emprego 

169 

Quadro II.56.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - sexo, 
entidade patronal proveniente, categoria profissional (actual e anterior), situação 
contratual (actual e anterior) 

170 

Quadro II.57.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - salário 
(actual e anterior); idade do primeiro emprego; idade actual; idade entrada no emprego 
actual; habilitações; grau de satisfação emprego (actual e anterior) 

173 

Quadro II.58.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - motivos 
da saída do último emprego 

177 

Quadro II.59.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - duração 
(antiguidade actual e último emprego), formação (emprego actual e último emprego), 
horas/dia (emprego actual e último emprego) 

178 

Quadro II.60.- Entidade patronal proveniente dos trabalhadores que tiveram um 
emprego antes de vir para a economia social 

181 

Quadro II.61.- Situação contratual (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um 
emprego antes de vir para a economia social 

181 

Quadro II.62.- Salário (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um emprego 
antes de vir para a economia social 
 

181 



 31 

Quadro II.63.- Grau de satisfação (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um 
emprego antes de vir para a economia social 

181 

Quadro II.64.- Antiguidade (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um 
emprego antes de vir para a economia social 

181 

Quadro II.65.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social 
- sexo; entidade patronal (última e penúltima); categoria profissional (actual, última e 
penúltima)  

182 

Quadro II.66.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social 
- salário (actual, último e penúltimo), grau de satisfação (actual, último e penúltimo) e 
habilitações 

185 

Quadro II.67.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social 
- Motivos da saída do último e do penúltimo emprego 

187 

Quadro II.68.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social 
- idade do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual, duração 
(antiguidade actual, último e penúltimo emprego), formação (actual, último e penúltimo 
emprego), horas/dia (actual, último e penúltimo emprego) 

188 

Quadro II.69.- Entidade patronal (última e penúltima) proveniente dos trabalhadores 
que tiveram dois empregos antes de vir para a economia social 

190 

Quadro II.70.- Situação contratual (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que 
tiveram dois empregos antes de vir para a economia social 

190 

Quadro II.71.- Salário (actual, último e penúltimo) dos trabalhadores que tiveram dois 
empregos antes de vir para a economia social 

190 

Quadro II.72.- Grau de satisfação (actual, último e penúltimo) dos trabalhadores que 
tiveram dois empregos antes de vir para a economia social 

190 

Quadro II.73.- Antiguidade (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que tiveram 
dois empregos antes de vir para a economia social 

190 

Quadro II.74.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - sexo, 
entidade patronal (última, penúltima e antepenúltima) e categoria profissional (actual, 
última, penúltima e antepenúltima) 

191 

Quadro II.75.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - 
situação contratual (actual, última, penúltima e antepenúltima) e salário (actual, último, 
penúltimo e antepenúltimo) 

193 

Quadro II.76.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - 
habilitações e grau de satisfação (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) 

194 

Quadro II.77.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - idade 
do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual e frequência de 
formação (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) 

195 

Quadro II.78.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - duração 
(antiguidade actual, último, penúltimo e antepenúltimo) e horas/dia (actual, último, 
penúltimo e antepenúltimo) 

196 

Quadro II.79.- Motivos da saída do último, penúltimo e antepenúltimo empregos 198 
Quadro II.80.- Entidade patronal (última, penúltima e antepenúltima) proveniente dos 
trabalhadores que tiveram três empregos antes de vir para a economia social 

199 

Quadro II.81.- Situação contratual (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que 
tiveram três empregos antes de vir para a economia social 

199 

Quadro II.82.- Salário (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) dos trabalhadores 
que tiveram três empregos antes de vir para a economia social 

199 

Quadro II.83.- Grau de satisfação (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) dos 
trabalhadores que tiveram três empregos antes de vir para a economia social 

199 

Quadro II.84.- Antiguidade (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que tiveram 
três empregos antes de vir para a economia social 

199 

Quadro II.85.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - sexo, 
entidade patronal (quarta, terceira, segunda e primeira) e categoria profissional 
(actual, quarta, terceira, segunda e primeira) 

200 

Quadro II.86.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - 
situação contratual (actual, quarta, terceira, segunda e primeira) e salário (actual, 
quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

201 

Quadro II.87.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - 
habilitações e grau de satisfação emprego (actual, quarto, terceiro, segundo e 
primeiro) 
 
 

202 



 32 

Quadro II.88.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - idade 
do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual e formação 
(actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

203 

Quadro II.89.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - 
duração (antiguidade actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro ) e horas/dia (actual, 
quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

204 

Quadro II.90.- Motivos da saída do quarto, terceiro, segundo e primeiro empregos 205 
Quadro II.91.- Entidade patronal (quarta, terceira, segunda e primeira) proveniente dos 
trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 

206 

Quadro II.92.- Situação contratual (actual, quarta, terceira, segunda e primeira) dos 
trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 

206 

Quadro II.93.- Salário (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos trabalhadores 
que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 

206 

Quadro II.94.- Grau de satisfação (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 
trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 

206 

Quadro II.95.- Antiguidade (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 
trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 

206 

Quadro II.96.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - sexo e 
entidade patronal (quinta, quarta, terceira, segunda e primeira)  

207 

Quadro II.97.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - 
categoria profissional (quinta, quarta, terceira, segunda e primeira)  

208 

Quadro II.98.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - 
situação contratual (actual, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira)  

209 

Quadro II.99.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - salário 
(actual, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro)  

210 

Quadro II.100.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - 
habilitações e grau de satisfação (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro)  

211 

Quadro II.101.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - idade 
do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual e formação 
(actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro)  

212 

Quadro II.102.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - 
duração (antiguidade actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro ) e horas/dia 
(actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

213 

Quadro II.103.- Motivos da saída dos empregos anteriores 214 
Quadro II.104.- Entidade patronal (quinta, quarta, terceira, segunda e primeira) 
proveniente dos trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a 
economia social 

215 

Quadro II.105.- Situação contratual (actual, quinta, quarta, terceira, segunda e 
primeira) dos trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia 
social 

215 

Quadro II.106.- Salário (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 
trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia social 

215 

Quadro II.107.- Grau de satisfação (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e 
primeiro) dos trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia 
social 

215 

Quadro II.108.- Antiguidade (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 
trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia social 

216 

Quadro II.109.- As diferentes organizações da economia social versus sexo 216 
Quadro II.110.- As diferentes organizações da economia social versus situação 
contratual 

217 

Quadro II.111.- Nível de habilitações versus situação contratual  218 
Quadro II.112.- Situação contratual versus sexo 219 
Quadro II.113.- Grau de satisfação em relação ao trabalho versus situação contratual  220 
Quadro II.114.- Grau de satisfação em relação ao emprego versus situação contratual  221 
Quadro II.115.- Idade versus situação contratual  222 
Quadro II.116.- Salário versus nível de habilitações 223 
Quadro II.117.- Salário versus situação contratual 223 
Quadro II.118.- Nível de habilitações versus grau de satisfação em relação ao trabalho 224 
Quadro II.119.- Nível de habilitações versus grau de satisfação em relação ao 
emprego 
 

225 



 33 

Quadro II.120.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos jovens 

226 

Quadro II.121.- Idade versus nível de habilitações - grupo dos desempregados de 
longa duração  

226 

Quadro II.122.- Idade versus nível de habilitações - grupo das mulheres 227 
Quadro II.123.- Nível de habilitações versus salário - grupo das mulheres 228 
Quadro II.124.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos trabalhadores com fracas qualificações 

229 

Quadro II.125.- Idade versus nível de habilitações - grupo dos trabalhadores com 
fracas qualificações 

229 

Quadro II.126.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos trabalhadores de meia-idade 

230 

Quadro II.127.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos trabalhadores em fim de carreira 

231 

Quadro II.128.- Significado da obtenção do emprego actual - resultados comparativos 
(%) 

232 

Quadro II.129.- Para si, o trabalho é … - resultados comparativos (média) 233 
Quadro II.130.- Identificação/comprometimento com a economia social - resultados 
comparativos (média) 

233 

Quadro II.131.- Os valores/as características da economia social - resultados 
comparativos (média) 

234 

Quadro II.132.- Medo de perder o emprego versus situação contratual  235 
Quadro II.133.- Expectativas - resultados comparativos (média) 236 
Quadro II.134.- Medos e preferências dos trabalhadores inquiridos (%) 236 
Quadro II.135.- Antiguidade versus medo de perder o emprego actual - trabalhadores 
para quem a economia social (emprego actual) foi o primeiro emprego 

237 

Quadro II.136.- Group Statistics - Sexo versus grupos socioprofissionais 238 
Quadro II.137.- Independent Samples Test - Sexo versus grupos socioprofissionais 238 
Quadro II.138.- Group Statistics - Sexo versus salário 239 
Quadro II.139.- Independent Samples Test - Sexo versus salário 239 
Quadro II.140.- Group Statistics - Sexo versus nível de habilitações 240 
Quadro II.141.- Independent Samples Test - Sexo versus nível de habilitações 240 
Quadro II.142.- Group Statistics - Sexo versus índice de satisfação global 241 
Quadro II.143.- Independent Samples Test - Sexo versus índice de satisfação global 241 
Quadro II.144.- Group Statistics - Grau de satisfação versus componente social e 
componente cooperativa  

242 

Quadro II.145.- Independent Samples Test - Grau de satisfação versus componente 
social e componente cooperativa 

243 

Quadro II.146.- Group Statistics - Importância do trabalho versus componente social e 
componente cooperativa  

244 

Quadro II.147.- Independent Samples Test - Importância do trabalho versus 
componente social e componente cooperativa  

245 

Quadro II.148.- Group Statistics - Os valores/as características da economia social 
versus componente social e componente cooperativa  

246 

Quadro II.149.- Independent Samples Test - Os valores/as características da 
economia social versus componente social e componente cooperativa 

247 

Quadro II.150.- Group Statistics - Expectativas em relação ao futuro versus 
componente social e componente cooperativa  

248 

Quadro II.151.- Independent Samples Test - Expectativas em relação ao futuro versus 
componente social e componente cooperativa 

249 

Quadro II.152.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus a importância 
de determinados factores no acesso ao emprego actual 

250 

Quadro II.153.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus factores de 
satisfação e índice de satisfação global 

251 

Quadro II.154.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus a importância 
do trabalho 

252 

Quadro II.155.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus os valores/as 
características da economia social 

253 

Quadro II.156.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus 
identificação/comprometimento para com a economia social 
 

254 



 34 

Quadro II.157.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus expectativas 
em relação ao futuro 

255 

Quadro II.158.- Matriz de correlação - Satisfação trabalho e emprego versus factores 
de satisfação 

256 

Quadro II.159.- Matriz de correlação - Factores de satisfação versus idade  257 
Quadro II.160.- Matriz de correlação - Factores de satisfação versus nível de 
habilitações 

258 

Quadro II.161.- Matriz de correlação - Factores de satisfação versus expectativas em 
relação ao futuro 

259 

Quadro II.162.- Matriz de correlação - Índice de satisfação global versus expectativas 
em relação ao futuro 

260 

Quadro II.163.- Matriz de correlação - Salário versus índice de satisfação global  261 
Quadro II.164.- Matriz de correlação - Salário versus factores de satisfação 262 
Quadro II.165.- Matriz de correlação - Índice de satisfação global versus várias 
variáveis  

263 

Quadro II.166.- Matriz de correlação - Índice de satisfação global versus vários 
factores de satisfação 

264 

Quadro II.167.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus satisfação 
trabalho e satisfação emprego 

265 

Quadro II.168.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus os valores/as 
características da economia social 

266 

Quadro II.169.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus nível de 
habilitações 

267 

Quadro II.170.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus grupo 
socioprofissional 

268 

Quadro II.171.- Matriz de correlação - Nível de habilitações versus expectativas em 
relação ao futuro 

269 

Quadro II.172.- Matriz de correlação - Idade versus expectativas em relação ao futuro 270 
Quadro II.173.- Matriz de correlação - Salário versus expectativas em relação ao futuro 271 
Quadro II.174.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus nível de 
rotina/repetição das tarefas 

272 

Quadro II.175.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus satisfação 
trabalho e satisfação emprego 

273 

Quadro II.176.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
adequação do trabalho à formação e às competências profissionais 

274 

Quadro II.177.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus número 
de horas de trabalho por dia 

275 

Quadro II.178.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus salário 276 
Quadro II.179.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus opinião 
sobre o salário 

277 

Quadro II.180.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus factores 
importantes na obtenção do emprego actual 

278 

Quadro II.181.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus índice de 
satisfação global 

279 

Quadro II.182.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus número 
de empregos tidos 

280 

Quadro II.183.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
importância dos empregos anteriores 

281 

Quadro II.184.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
importância do trabalho 

282 

Quadro II.185.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
importância concedida à formação 

283 

Quadro II.186.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus os 
valores/as características da economia social 

284 

Quadro II.187.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
identificação/comprometimento com a economia social 

285 

Quadro II.188.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
rendimento médio mensal 

286 

Quadro II.189.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus 
expectativas em relação ao futuro 
 

287 



 35 

Quadro II.190.- Síntese de algumas questões colocadas na última parte da entrevista 
aos responsáveis das organizações da componente social 

288 

Quadro II.191.- Síntese de algumas questões colocadas na última parte da entrevista 
aos responsáveis das organizações da componente cooperativa  

291 

Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia 
social 

292 

Quadro II.193.- Evolução do número de trabalhadores voluntários - estudos de caso 
da componente social 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
 

Anexo A - Inquérito por Questionário  
 
 
 
 
 

Notas introdutórias  
 
 
 
 

 
O presente questionário insere-se no projecto de investigação iniciado em Maio de 2007 no 

âmbito da dissertação de Doutoramento em Sociologia Económica e das Organizações 

(Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade Técnica de Lisboa), sob a 

orientação da Professora Doutora IIona Kovács e apoiado pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia. A temática central da tese diz respeito aos contornos do emprego e do trabalho 

no sector da economia social em dezassete concelhos do distrito de Viseu e quatro 

concelhos do distrito da Guarda. 

O desenvolvimento do nosso trabalho só será possível com a sua colaboração, pelo que 

solicitamos o preenchimento deste questionário. Registe-se, a garantia de confidencialidade 

e anonimato das respostas.  

Leia, por favor, com atenção as perguntas e responda a todas, de acordo com o que é 

solicitado: ou assinalado a resposta com um “X” ou escrevendo-a quando necessário.  

As notas explicativas mais específicas acompanham as perguntas ou aparecem no fim da 

página onde se insere a pergunta.  

 

      Muito obrigada pela sua disponibilidade.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionário nº 
____________ 
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QUESTIONÁRIO  
 
1- Identificação da organização/instituição onde trabalha: 
__________________________________________________________________________ 
 
2- Indique o concelho onde está implantada a organização/instituição onde trabalha: 
__________________________________________________________________________ 
 
3- Há quanto tempo aqui trabalha (antiguidade)? 
3.1.- Menos de 6 meses � 
3.2.- Entre 6 meses a 1 ano � 
3.3.- Entre 1 a 3 anos � 
3.4.- Entre 3 a 5 anos � 
3.5.- Entre 5 a 10 anos � 
3.6.- Entre 10 a 15 anos  � 
3.7.- Entre 15 a 20 anos � 
3.8.- Entre 20 a 25 anos  � 
3.9.- Mais de 25 anos  � 
 
4- Idade com que aqui começou a trabalhar: ______________ 
 
5- Qual é a sua profissão ou categoria profissional?  
__________________________________________________________________________ 
 
6- O que faz (tarefas que realiza)?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
7- De um modo geral, executa a maior parte das suas tarefas …  
7.1.- diariamente  � 
7.2.- semanalmente  � 
7.3.- mensalmente � 
7.4.- anualmente  � 
7.5.- outra situação (qual?) 
 

� 

 
8- Globalmente, como avalia as suas tarefas relativamente à rotina/carácter repetitivo? 
Utilize a seguinte escala: 1- Nada rotineiras; 2- Pouco rotineiras; 3- Rotineiras; 4- Muito 
rotineiras; 5- Totalmente rotineiras. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião.  

1- Nada 
rotineiras 

2- Pouco 
rotineiras  3- Rotineiras 4- Muito 

rotineiras  
5-Totalmente 

rotineiras  
� � � � � 

 
9- Maioritariamente, qual o local onde exerce a sua função? Assinale com um “X”, a opção 
que corresponde à sua situação. 
9.1.- A maior parte do tempo na instituição � 
9.2.- Só na instituição � 
9.3.- A maior parte do tempo fora da 
instituição  

� 

9.4.- Não tem local fixo  � 
9.5.- Dentro e fora da instituição � 
9.6.- Outra situação (qual)?  
 

� 
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10- No seu entender, como avalia as condições físicas (luz, ventilação, temperatura, ruído, 
limpeza, espaço para trabalhar …) em que se desenvolve o seu trabalho? 
Utilize a seguinte escala: 1- Nada adequadas; 2- Pouco adequadas; 3- Adequadas; 4- 
Bastante adequadas; 5- Totalmente adequadas. Assinale com um “X”, a opção que 
corresponde à sua opinião. 

1- Nada 
adequadas 

2- Pouco 
adequadas 3- Adequadas 4- Bastante 

adequadas 
5-Totalmente 
adequadas 

� � � � � 
 
11- Considera que existem alguns riscos directamente relacionados com o cumprimento da 
sua função? 
11.1.- Sim �  
11.2.- Não � (passe para a questão nº 13) 
 
12- Quais são esses riscos?  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
13- Na maior parte do seu tempo, como trabalha? 
13.1.- Sozinho(a) �  
13.2.- Em equipa �  
13.3.- Sozinho(a) e em equipa �  
 
14 No âmbito da sua função, existem tarefas que goste particularmente de fazer? 
14.1.- Sim �  
14.2.- Não � (passe para questão nº 16) 
 
15- Identifique-as. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
16- E, existem tarefas que não goste nada de fazer? 
16.1.- Sim � 
16.2.- Não � (passe para questão nº 18) 
 
17- Identifique-as. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
18- De um modo geral, qual o seu grau de satisfação relativamente ao seu trabalho, isto é, 
em relação ao que faz? Utilize a seguinte escala: 1- Nada satisfeito; 2- Pouco satisfeito; 3- 
Satisfeito; 4- Muito satisfeito; 5- Totalmente satisfeito. Assinale com um “X”, a opção que 
corresponde à sua opinião. 

1- Nada 
satisfeito 

2- Pouco 
satisfeito  

3- Satisfeito 4- Muito 
satisfeito  

5- Totalmente 
satisfeito  

� � � � � 
 
19- De um modo geral, qual o seu grau de satisfação relativamente ao seu emprego? 
Utilize a seguinte escala: 1- Nada satisfeito; 2- Pouco satisfeito; 3- Satisfeito; 4- Muito 
satisfeito; 5- Totalmente satisfeito. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião. 

1- Nada 
satisfeito 

2- Pouco 
satisfeito  

3- Satisfeito 4- Muito 
satisfeito  

5- Totalmente 
satisfeito  

� � � � � 
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20- O seu trabalho é adequado à sua formação e às suas competências profissionais? 
Utilize a seguinte escala: 1- Nada adequado; 2- Pouco adequado; 3- Adequado; 4- Bastante 
adequado; 5- Totalmente adequado. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião. 

1- Nada 
adequado 

2- Pouco 
adequado 3- Adequado 4- Bastante 

adequado 
5-Totalmente 

adequado  
� � � � � 

 
21- Quando no desenvolvimento do seu trabalho surgem problemas, como é que 
frequentemente os resolve? (assinale apenas uma opção) 
21.1.- Sozinho � 
21.2.- Pede ajuda aos colegas � 
21.3.- Recorre ao superior hierárquico � 
21.4.- Espera que alguém se ofereça 
para o ajudar 

� 

 
22- Em média, quantas horas trabalha por dia aqui na instituição?  
22.1.- Menos de 7 horas  � 
22.2.- Entre 7 e 8 horas � 
22.3.- Entre 8 e 9 horas � 
22.4.- Entre 9 e 10 horas � 
22.5.- Entre 10 e 11 horas  � 
22.6.- Mais de 11 horas  � 
 
23- Como é o seu horário de trabalho?  
23.1.- Fixo � 
23.2.- Flexível, escolhido por si � 
23.3.- Flexível, escolhido pela instituição  � 
23.4.- Por turnos fixos � 
23.5.- Por turnos rotativos  � 
23.6.- Nocturno � 
23.7.- Fins-de-semana  � 
23.8.- Outro, qual? 
 

� 

 
24- Gostaria de ter um horário de trabalho diferente do que tem? 
24.1.- Sim � 
24.2.- Não � (passe para questão nº 26) 
 
25- Porquê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
26- Qual é a sua situação contratual actualmente? 
26.1.- Contrato sem termo (permanente) � 
26.2.- Contrato a termo  � 
26.3.- Contrato com uma empresa de trabalho temporário � 
26.4.- Contrato a tempo parcial � 
26.5.- Recibos verdes � 
26.6.- Sem contrato � 
26.7.- Outra? Qual? � 
26.8.- Não sabe � 
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27- Quanto ganha por mês (indicar valor líquido – já com descontos)? 
 
27.1.- Menos de 400 euros  � 
27.2.- 400 euros a 700 euros  � 
27.3.- 701 a 1000 euros � 
27.4.- 1001 a 1250 euros � 
27.5.- 1251 a 1600 euros � 
27.6.- 1601 a 2000 euros � 
27.7.- 2001 a 2500 euros  � 
27.8.- Mais de 2501 euros  � 
 
28- Relativamente ao seu salário, qual o seu grau de concordância relativamente aos 
aspectos a seguir apresentados. Utilize a seguinte escala: 1- Não concordo; 2- Concordo 
pouco; 3- Concordo; 4- Concordo bastante; 5- Concordo totalmente. Assinale com um “X”, a 
opção que corresponde à sua opinião. 
 

O meu salário 1- Não 
concordo 

2- 
Concordo 

pouco 

3- 
Concordo 

4- 
Concordo 
bastante 

5- 
Concordo 
totalmente 

28.1.- está de acordo com o 
trabalho que executo 

� � � � � 

28.2.- está de acordo com 
as minhas habilitações 

� � � � � 

28.3.- está de acordo com a 
minha experiência 

� � � � � 

28.4.- é justo � � � � � 
28.5.- está de acordo com o 
que é praticado no mercado 

� � � � � 

28.6.- está de acordo com a 
política salarial aqui 
praticada  

� � � � � 

 
29- Este foi o seu primeiro emprego?  
29.1.- Sim �  
29.2.- Não � 
 
30- Como chegou até este emprego, isto é, como soube desta oportunidade? (poderá 
assinalar no máximo até 3 opções) 
 
30.1.- Contactos pessoais (amigos) � 
30.2.- Conhecimentos de familiares  � 
30.3.- Inscrição Centro de Emprego � 
30.4.- Candidaturas a programas � 
30.5.- Inscrição numa agência ou bolsa de 
emprego 

� 

30.6.- Resposta a anúncios � 
30.7.- Contacto directo com a 
organização/instituição 

� 

30.8.- Candidatura espontânea � 
30.9.- Outra(s)? Qual (ais)? 
 

� 

 
31- Realizou algum teste; prova; entrevista antes de ser admitido? 
31.1.- Sim �     31.1.1.- Qual? _____________________________ 
31.2.- Não �  
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32- Qual o grau de importância dos seguintes aspectos no acesso a este emprego? Utilize 
a seguinte escala: 1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Bastante 
importante; 5- Muitíssimo importante. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião. 
 1- Nada 

importante  
2- Pouco 

Importante  
3- 

Importante  
4- 

Bastante 
importante 

5- 
Muitíssimo 
importante  

32.1.- Nível de formação  � � � � � 
32.2.- Estágios realizados  � � � � � 
32.3.- Área de especialização  � � � � � 
32.4.- Classificação final do 
curso  

� � � � � 

32.5.- Competências individuais 
(aptidões, personalidade, 
conhecimentos, ...)  

� � � � � 

32.6.- Experiência � � � � � 
32.7.- Outra(s)? Qual (ais)? 
 
 

� � � � � 

 
33- O que significou para si este emprego? (poderá assinalar no máximo até 3 opções) 
 
33.1.- A obtenção do primeiro emprego  � 
33.2.- A possibilidade de encontrar emprego, após um período de desemprego 
de longa duração (mais de um ano) 

� 

33.3.- A possibilidade de ter um emprego de acordo com a sua área de 
formação 

� 

33.4.- A possibilidade de encontrar emprego, após um período de desemprego 
que não chegou a um ano 

� 

33.5.- A possibilidade de trabalhar, apesar deste emprego não ter qualquer 
semelhança com empregos anteriores 

� 

33.6.- A possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, após ter saído dele 
por opção própria  

� 

33.7.- A única alternativa para ter um emprego � 
33.8.- O desenvolvimento da sua carreira  � 
33.9.- Outro significado? Qual? 
 
 

� 

 
34- Qual o seu grau de satisfação relativamente aos seguintes aspectos do seu emprego 
actual? Utilize a seguinte escala: 1- Nada satisfeito; 2- Pouco satisfeito; 3- Satisfeito; 4- 
Muito satisfeito; 5- Totalmente satisfeito. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à 
sua opinião. 
 
 1- Nada 

satisfeito 
2- Pouco 
satisfeito  

3- 
Satisfeito  

4- Muito 
satisfeito  

5- 
Totalmente 
satisfeito  

34.1.- Situação contratual  � � � � � 
34.2.- Duração semanal do 
trabalho  

� � � � � 

34.3.- Duração diária do 
trabalho 

� � � � � 

34.4.- Período de descanso 
semanal 

� � � � � 

34.5.- Remuneração  � � � � � 
34.6.- Política de promoções 
e de carreiras 

� � � � � 
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34.7.- Autonomia, isto é, a 
possibilidade de decidir a 
maneira de realizar o seu 
trabalho e ter iniciativa 

� � � � � 

34.8.- Relações com colegas, 
subordinados e superiores 

� � � � � 

34.9.- Condições físicas do 
trabalho 

� � � � � 

34.10.- Estabilidade e 
segurança a nível profissional 

� � � � � 

34.11.- Oportunidades de 
desenvolvimento e formação 

� � � � � 

34.12.- Sentimento de ser útil � � � � � 
34.13.- Participação e espírito 
de equipa 

� � � � � 

 
35- Considera que está profissionalmente preparado(a) para realizar eficazmente a sua 
função? 
35.1.- Sim �  
35.2.- Não �  
 
36- Para além deste emprego, tem actualmente mais algum emprego? 
36.1.- Sim �  
36.2.- Não � (passar para a questão nº 39) 
 
37- Identifique-o(s) __________________________________________________________ 
 
38- Quais as razões que o(a) levam a ter mais do que um emprego? (poderá assinalar no 
máximo até 3 opções) 
38.1.- Forma de completar o rendimento familiar  � 
38.2.- Porque tem um horário que o permite  � 
38.3.- Porque a sua situação actual não é estável  � 
38.4.- Forma de adquirir mais experiência  � 
38.5.- Forma de estabelecer contactos � 
38.6.- Forma de desenvolver competências � 
38.7.- Gosto de trabalhar em contextos de trabalho 
diferentes 

� 

38.8.- Outras? Quais? � 
 
39- Tem medo de perder o emprego que tem nesta instituição? 
39.1.- Sim �  
39.2.- Não � (passar para a questão nº 41) 
 
40- Porque tem medo de perder este emprego? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
41- Quantos empregos teve até chegar ao actual (não incluir o actual)?  
 
41.1.- Nenhum emprego � 
41.2.- 1 emprego  � 
41.3.- 2 empregos � 
41.4.- 3 empregos � 
41.5.- 4 empregos � 
41.6.- Mais de 5 empregos � 
 
 

 
NOTA: SE RESPONDEU A ESTA 
QUESTÃO “NENHUM EMPREGO”, 
PASSE PARA A QUESTÃO Nº46 
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42- Existem diferenças entre os empregos que teve anteriormente e o seu emprego actual 
ao nível do tipo de trabalho/tarefas desenvolvidas? 
42.1.- Sim �  
42.2.- Não � (passar para a questão nº 44) 
 
43- Que diferenças são essas? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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44- Não tendo sido este o seu primeiro emprego, ajude-nos a compreender o seu percurso profissional, preenchendo o quadro seguinte. Por 
favor, comece por descrever do último emprego (não considerar o actual ou os actuais, no caso de ter mais de um emprego) até ao mais 
antigo. Atenção: notas de preenchimento no final do quadro.  

 
Último emprego 

(não considerar o 
actual ou actuais) 

    

Categoria 
profissional 
/Função 

 
 
 
 

    

Entidade 
patronal (1) 

 
 
 

    

Situação 
contratual (2) 

 
 
 
 
 

    

Duração do 
emprego (3) 

 
 
 

    

Motivos da 
saída (4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  Notas:  
  (1) Indicar consoante o caso: Estado (Função Pública); sector privado; outra situação (qual?). 

(2) Indicar consoante o caso: contrato sem termo (permanente); contrato a termo; contrato com uma empresa de trabalho 
temporário; contrato a tempo parcial; recibos verdes; sem contrato; outra situação (qual?); não sabe. 
(3) Indicar consoante o caso: anos, meses, dias.  
(4) Indicar consoante o caso: despedimento; fim do contrato; mudança de residência; falência; más relações com colegas e/ou 
chefias; outros (quais?). 
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Último emprego 

(não considerar o 
actual ou actuais) 

    

Frequentou 
acções de 
formação? Em 
caso afirmativo 
em que áreas?  

Sim �  
Não �  
Áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim �  
Não �  
Áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim �  
Não �  
Áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim �  
Não �  
Áreas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sim �  
Não �  
Áreas: 
 
 
 
 
 
 

Grau de 
satisfação em 
relação ao 
emprego (5) 

 
 
 
 

    

Horário de 
trabalho 
(número de 
horas por dia)  

 
 
 
 
 
 
 
 

    

Salário mensal 
(valor líquido – 
já com 
descontos) (6) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Nota:  
  (5) Indicar consoante o caso: 1- Nada satisfeito; 2- Pouco satisfeito; 3- Satisfeito; 4- Muito satisfeito; 5- Totalmente satisfeito. 
  (6) Indicar valores em euros. 
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45- Qual a importância dos empregos anteriores para a obtenção do emprego actual? 
Utilize a seguinte escala: 1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- 
Bastante importante; 5- Muitíssimo importante. Assinale com um “X”, a opção que 
corresponde à sua resposta. 

1- Nada 
importante 

2- Pouco 
importante 

3- Importante 4- Bastante 
importante  

5- Muitíssimo 
importante 

� � � � � 
 
46- Como avalia o seu percurso profissional? (assinale apenas uma opção) 
46.1.- Evolução contínua � 
46.2.- Evolução lenta e em 
ziguezague 

� 

46.3.- Estagnação  � 
46.4.- Regressão � 
46.5.- Outra, qual? 
 

� 

 
47- Para si, o trabalho é …  
Utilize a seguinte escala: 1- Não concordo; 2- Concordo pouco; 3- Concordo; 4- Concordo 
bastante; 5- Concordo totalmente. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião. 

 
 
Para si, o trabalho é  

1- Não 
Concor- 

do 

2- 
Concor- 

do 
pouco 

3- 
Concor-

do 

4- 
Concor- 

do 
bastante 

5- Concor- 
do 

totalmen- 
te 

47.1.- uma forma de realização pessoal � � � � � 
47.2.- um dever de todos  � � � � � 
47.3.- um meio de sobrevivência � � � � � 
47.4.- um meio para subir na vida e ser 
socialmente considerado 

� � � � � 

47.5.- uma fonte de stress � � � � � 
47.6.- uma forma de obter 
segurança/estabilidade 

� � � � � 

47.7.- um meio de ajudar os outros � � � � � 
47.8.- um meio de ganhar dinheiro � � � � � 
47.9.- um meio de ser útil à sociedade � � � � � 
47.10.- Outro? Qual? 
 
 

� � � � � 

 
48- Gostaria de mudar de emprego? 
48.1.- Sim �  
48.2.- Não � (passar para a questão nº 53) 
 
49- Porquê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
50- Em que área/actividade/sector/negócio desejaria encontrar emprego? 
50.1.- 1ª escolha _________________________________ 
50.2.- 2ª escolha _________________________________ 
50.3.- 3ª escolha _________________________________ 
 
51- Considera que actualmente tem hipóteses de o fazer? 
51.1.- Sim �  
51.2.- Não �  
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52- Porquê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
53- Gostaria de mudar de profissão? 
53.1.- Sim �  
53.2.- Não � (passe para a questão 55) 
 
54- Porquê? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
55- Alguma vez pensou criar o seu próprio negócio?  
55.1.- Sim �  
55.2.- Não � (passe para a questão nº 60) 
 
56- Em que área/sector/actividade pensou desenvolvê-lo?___________________________ 
 
57- Alguma vez criou o seu próprio negócio? 
57.1.- Sim �  
57.2.- Não � (passe para a questão nº 60) 
 
58- Em que área/sector/actividade o desenvolveu?_________________________________ 
 
59- Ainda tem esse negócio actualmente? 
59.1.- Sim �  
59.2.- Não �  
 
60- Nos últimos cinco anos, alguma vez esteve desempregado? 
60.1.- Sim �  
60.2.- Não � (passe para a questão nº 64) 
 
61- Quais os motivos da situação de desemprego?  
61.1.- Despedimento  � 
61.2.- Fim do contrato � 
61.3.- Fim de uma actividade por conta própria  � 
61.4.- Mudança de residência  � 
61.5.- Falência  � 
61.6.- Outra(s)? Qual (ais)? 
 

� 

 
62- Durante quanto tempo esteve desempregado? 
62.1.- Menos de 6 meses � 
62.2.- De seis meses a menos de um ano  � 
62.3.- Mais de um ano � 
 
63- O que fez para sair da situação de desemprego? (poderá assinalar no máximo até 3 
opções) 
63.1.- Contactos profissionais � 
63.2.- Contactos pessoais (amigos) � 
63.3.- Conhecimentos de familiares  � 
63.4.- Inscrição Centro de Emprego � 
63.5.- Candidaturas a programas � 
63.6.- Concursos públicos � 
63.7.- Inscrição numa agência ou bolsa de emprego � 
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63.8.- Resposta a anúncios � 
63.9.- Contacto directo com empregadores  � 
63.10.- Candidaturas espontâneas � 
63.11.- Não tomou nenhuma iniciativa � 
63.12.- Outra(s)? Qual (ais)? � 
 
64- Alguma vez interrompeu por sua própria iniciativa a sua actividade profissional? 
64.1.- Sim �  
64.2.- Não �  
 
65- Nos últimos cinco anos, tem frequentado cursos de formação profissional?  
65.1.- Sim �  
65.2.- Não � (passar para a questão nº 70) 
 
66- De quem foi a iniciativa de frequentar essas acções e sobre que áreas de formação? 
(preencha o quadro seguinte) 

66.1.- Por iniciativa da 
instituição/organização � 

Indicar áreas de formação  
 
 

66.2.- Por iniciativa própria  � 
Indicar áreas de formação  
 
 

66.3.- Outros promotores 
(quais)? 
 

� Indicar áreas de formação  
 

 
67- Quais as razões que o levaram a frequentar as acções de formação? (assinalar as três 
razões mais importantes)  
67.1.- É obrigatória a participação � 
67.2.- É uma forma de atingir os objectivos � 
67.3.- Há maiores possibilidades de promoção � 
67.4.- Permite um melhor desempenho individual � 
67.5.- Permite aumentar a qualidade do trabalho 
realizado  

� 

67.6.- Permite actualizar conhecimentos  � 
67.7.- Permite a troca de experiências  � 
67.8.- Permite adquirir novos conhecimentos e 
competências  

� 

67.9.- Aumenta as perspectivas profissionais � 
67.10.- Outra(s)? Qual (ais)? 
 
 

� 

 
68- De um modo geral, as acções de formação têm decorrido (assinalar a opção 
correspondente) 
68.1.- no local de trabalho � 
68.2.- fora do local de trabalho � 
68.3.- no local e fora do local de trabalho  � 
 
69- Como avalia a formação numa óptica de enriquecimento pessoal e profissional? Utilize a 
seguinte escala: 1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Importante; 4- Bastante 
importante; 5- Muitíssimo importante. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião. 

1- Nada 
importante 

2- Pouco 
importante 

3- Importante 4- Bastante 
importante  

5- Muitíssimo 
importante 

� � � � � 
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70- No caso de não ter frequentado acções de formação, quais as razões? (assinalar as 
três razões mais importantes) 
70.1.- Não as considera necessárias para a execução das 
tarefas 

� 

70.2.- Incompatibilidade de horário � 
70.3.- Falta de tempo para as frequentar � 
70.4.- Nunca foi informado sobre acções de formação  � 
70.5.- Desadequação dos cursos às suas necessidades � 
70.6.- São realizadas fora do horário de trabalho � 
70.7.- É uma perda de tempo  � 
70.8.- Outra(s)? Qual (ais)? 
 
 

� 

 
71- Considera que a sua vida profissional e a vida pessoal/familiar têm sido facilmente 
conciliáveis? 
71.1.- Sim � (passe para a questão nº 73) 
71.2.- Não �  
 
72- Quais os motivos? (assinalar os três mais importantes) 
72.1.- Horários de trabalho � 
72.2.- Distância entre o local de trabalho e a residência � 
72.3.- Cuidar dos filhos  � 
72.4.- Cuidar de outros dependentes � 
72.5.- Tarefas domésticas  � 
72.6.- Problemas de saúde  � 
72.7.- Problemas económicos  � 
72.8.- Vida profissional intensa � 
72.9.- Problemas conjugais  � 
72.10.- Outro(s)? Qual (ais)? 
 
 

 

 
73- Na organização onde trabalha existem voluntários?  
73.1.- Sim �  
73.2.- Não � (passe para a questão nº 77) 
 
74- A que tarefas se dedicam? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
75- Na sua opinião o que é motiva os voluntários, isto é, o que é que os leva a dedicarem-se 
a este tipo de trabalho? (assinalar os três motivos mais importantes) 
75.1.- Vontade de colaborar  � 
75.2.- Forma de ocupar o tempo  � 
75.3.- Fonte de prestígio social  � 
75.4.- Solidariedade para com o próximo � 
75.5.- Forma de estabelecer contactos  � 
75.6.- Espírito de ajuda � 
75.7.- Para adquirir experiência  � 
75.8.- Oportunidade para obter emprego � 
75.9.- Outro(s)? Qual (ais)? 
 
 

� 

 

NOTA: Se respondeu 
“SIM” na pergunta 
65.1., não responda a 
esta questão (nº 70) 
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76- Como avalia a relação entre os trabalhadores e os voluntários? Utilize a seguinte escala: 
1- Muito má; 2- Má; 3- Boa; 4- Bastante boa; 5- Muitíssimo boa. Assinale com um “X”, a 
opção que corresponde à sua opinião. 

1- Muito má 2- Má  3- Boa 4- Bastante 
boa   

5- Muitíssimo 
boa  

� � � � � 
 
77- Na sua opinião, qual pensa que vai ser a evolução do número de trabalhadores aqui no 
seu local de trabalho? (assinale a sua opção) 
77.1.- Aumentar  � 
77.2.- Diminuir  � 
77.3.- Manter-se � 
77.4.- Impossível predizer  � 
77.5.- Não sabe � 
 
78- Até que ponto os seguintes valores/características estão presentes no seu local de 
trabalho. Utilize a seguinte escala: 1- Nada presente; 2- Pouco presente; 3- Presente; 4- 
Bastante presente; 5- Muitíssimo presente; 6 – Não sabe. Assinale com um “X”, a opção que 
corresponde à sua opinião. 
 

 1- Nada 
presente 

2- 
Pouco 

presente 

3-
Presente 

4-
Bastante 
presente  

5-
Muitíssimo 
presente 

6- 
Não 
sabe 

78.1.- Solidariedade � � � � � � 
78.2.- Funcionamento 
democrático 

� � � � � � 

78.3.- Adesão livre e 
voluntária 

� � � � � � 

78.4.- Cumprem-se os 
deveres e as obrigações 

� � � � � � 

78.5.- A instituição não está 
sujeita ao controlo de 
outras entidades 

� � � � � � 

78.6.- Não se procura o 
lucro 

� � � � � � 

78.7.- O objectivo principal 
é servir os 
utentes/sócios/membros/co-
lectividade  

� � � � � � 

78.8.- Independência face 
ao Estado 

� � � � � � 

78.9.- Todos os 
trabalhadores são tratados 
da mesma maneira 

� � � � � � 

78.10.- A instituição está à 
disposição de todos os que 
a ela recorrem 

� � � � � � 

78.11.- As pessoas e o 
trabalho são as prioridades 
principais  

� � � � � � 

78.12.- Outro(s)? Qual 
(ais)? 
 

� � � � � � 
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79- Qual o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações? Utilize a 
seguinte escala: 1- Não concordo; 2- Concordo pouco; 3- Concordo; 4- Concordo bastante; 
5- Concordo totalmente; 6- Não sabe. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua 
opinião. 

 

1- 
Não 
con- 
cordo 

2-
Concordo 

pouco  

3-
Concordo 

4-
Concordo 
bastante  

5-
Concordo 
totalmente 

6- 
Não 
sabe  

79.1.- Precisamos de outras 
pessoas na Direcção/Gestão 

� � � � � � 

79.2.- Cumprimos os 
objectivos 

� � � � � � 

79.3.- Existe uma boa relação 
entre chefias e trabalhadores  

� � � � � � 

79.4.- Existem muitas regras 
e normas para cumprir  

� � � � � � 

79.5.- Merecem o meu 
esforço 

� � � � � � 

79.6.- O contacto entre os 
vários departamentos/áreas é 
fácil e adequado 

� � � � � � 

 
80- Qual o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações? Utilize a 
seguinte escala: 1- Não concordo; 2- Concordo pouco; 3- Concordo; 4- Concordo bastante; 
5- Concordo totalmente. Assinale com um “X”, a opção que corresponde à sua opinião. 

 1- Não 
concordo  

2- 
Concordo 

pouco  

3-
Concordo 

4-
Concordo 
bastante  

5- 
Concordo 
totalmente 

80.1.- Forte ligação de 
simpatia em relação à 
instituição onde trabalho 

� � � � � 

80.2.- Tenho orgulho em 
trabalhar aqui 

� � � � � 

80.3.- Gosto de dizer às 
pessoas onde trabalho 

� � � � � 

80.4.- Somos todos uma 
“grande família” 

� � � � � 

80.5.- Se recebesse uma 
oferta melhor de emprego, 
não seria correcto deixar 
este emprego 

� � � � � 

80.6.- Não deixaria este 
emprego, pois tenho 
obrigações a cumprir 

� � � � � 

80.7.- Identifico-me com os 
valores aqui promovidos  

� � � � � 

 
81- Se por qualquer razão tivesse de ir trabalhar para outro sítio, preferia ir trabalhar para 
(assinalar apenas uma opção) 
81.1.- Empresa privada � 
81.2.- Função pública  � 
81.3.- Para o mesmo tipo de organização onde 
trabalha actualmente  

� 

81.4.- Indiferente  � 
81.5.- Outra, qual? � 
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82- Que idade tem? ___________ 
 
83- Que idade tinha quando teve o seu primeiro emprego? ____________ 
 
84- Sexo 
84.1.- Feminino �                  84.2.- Masculino �  
 
85- Concelho onde mora  __________________________ 
 
86- Estado civil  
86.1.- Solteiro(a)  � 
86.2.- Casado(a)  � 
86.3.- Viúvo(a) � 
86.4.- Divorciado(a) � 
86.5.- Outro (qual?) � 
 
87- Tem filhos? 
87.1.- Sim �  
87.2.- Não � (passar para a questão nº 89) 
 
88- Preencha o quadro seguinte indicando o número de filhos, segundo o escalão etário. 
 Nº 

Filhos 
88.1.- 0-10 anos  
88.2.- 10-15 anos  
88.3.- 15-25 anos  
88.4.- + de 25 anos   
 
89- Quantas pessoas tem o seu agregado familiar (incluir o próprio)? ____________ 
 
90- Com quem vive? 
90.1.- Sozinho(a) � 
90.2.- Com o(a) marido/esposa � 
90.3.- Com o(a) marido/esposa e 
com os filhos  

� 

90.4.- Com os pais  � 
90.5.- Outra situação (qual)? 
 

� 

 
91- Qual o rendimento médio mensal do seu agregado familiar?  
91.1.- Menos de 500 euros  � 
91.2.- De 500 euros a 1000 euros � 
91.3.- De 1001 euros a 1500 euros  � 
91.4.- De 1501 a 2000 euros  � 
91.5.- De 2001 euros a 3000 euros � 
91.6.- Mais de 3000 euros  � 
 
92- Quais são as principais fontes de rendimento do seu agregado familiar? 
92.1.- Salários  � 
92.2.- Rendas � 
92.3.- Lucros � 
92.4.- Juros  � 
92.5.- Reformas  � 
92.6.- Subsídios de invalidez � 
92.7.- Rendimento Social de Inserção  � 
92.8.- Outra(s)? Qual (ais)? � 
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93- Como avalia a situação económica do seu agregado familiar? Utilize a seguinte escala: 
1- Muito má; 2- Má; 3- Razoável; 4- Bastante boa; 5- Muitíssimo boa. Assinale com um “X”, 
a opção que corresponde à sua opinião. 

1- Muito má 2- Má  3- Razoável 4-Bastante 
boa 

5- Muitíssimo 
boa 

� � � � � 
 
94- Qual é o seu nível de habilitações e dos seus pais? 

Níveis Próprio(a)  Mãe  Pai 
94.1.- Ensino básico primário (4 anos)  � � � 
94.2.- Ensino básico 2º ciclo (6 anos)  � � � 
94.3.- Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o 
antigo 5º ano do liceu)  

� � � 

94.4.- Ensino secundário (10/11º ano ou 
antigo 7º ano do liceu)  

� � � 

94.5.- Ensino secundário (12º ano) � � � 
94.6.- Bacharelato  � � � 
94.7.- Licenciatura  � � � 
94.8.- Mestrado  � � � 
94.9.- Doutoramento  � � � 
94.10.- Outro (qual?)  � � � 

 
95- No caso de licenciatura, mestrado ou doutoramento, especificar a área (só para o 
próprio) __________________________________________________________________ 
 
96- Qual a condição perante o trabalho dos seus pais? 

Níveis Mãe  Pai 
96.1.- Emprego a tempo inteiro � � 
96.2.- Emprego a tempo parcial � � 
96.3.- Desempregado(a) � � 
96.4.- Reformado(a)  � � 
96.5.- Doméstica  � � 
96.6.- Outra? Qual?  
 

� � 

 
97- Qual a situação profissional dos seus pais? 

Níveis Mãe  Pai 
97.1.- Trabalhador por conta própria (isolado)  � � 
97.2.- Trabalhador por conta própria (como 
empregador)  

� � 

97.3.- Trabalhador por conta de outrem  � � 
97.4.- Trabalhador familiar não remunerado  � � 
97.5.- Outra? Qual?  
 

� � 

 
98- Possui alguma deficiência? 
98.1.- Sim �  
98.2.- Não � (passe para a questão nº 100)  
 
99- De que tipo? ________________________________________________- 
 
100- Onde nasceu? 
Concelho: Distrito:  País: 
 
101- Qual a sua nacionalidade? 
_______________________________________________________________ 
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102- Alguma vez esteve emigrado(a)? 
102.1.- Sim �  
102.2.- Não � (passe para a questão nº 104) 
 
103- O que o levou a sair do país? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
104- Pertence a algum sindicato? 
104.1.- Sim �  
104.2.- Não �  
 
105- Exerce alguma actividade de voluntariado? 
105.1.- Sim �  
105.2.- Não � (passe para a questão nº 107) 
 
106- Quais os motivos que justificam as suas actividades de voluntariado? (assinalar as três 
razões mais importantes) 
106.1.- Desenvolvimento de competências técnicas a um nível 
prático 

� 

106.2.- Desenvolvimento de competências relacionais � 
106.3.- Interesse pessoal � 
106.4.- Promover o bem-estar social � 
106.5.- Sentimento de ser útil � 
106.6.- Estabelecer rede de contactos � 
106.7.- Forma de ganhar experiência � 
106.8.- Outra(s)? Qual (ais)? 
 
 

� 

 
107- Pensando nos próximos 2-3 anos, quais as suas perspectivas relativamente às 
seguintes situações. Utilize a seguinte escala: 1- Nada provável; 2- Pouco provável; 3- 
Provável; 4- Bastante provável; 5- Muitíssimo provável. Assinale com um “X”, a opção que 
corresponde à sua opinião. 

 1- Nada 
provável 

2- Pouco 
provável 

3- Provável 4- Bastante 
provável  

5- Muitís- 
-simo 

provável 
107.1.- Permanecer neste 
emprego 

� � � � � 

107.2.- Vir a ser promovido(a) � � � � � 
107.3.- Mudar de emprego  � � � � � 
107.4.- Emigrar  � � � � � 
107.5.- Frequentar acções de 
formação  

� � � � � 

107.6.- Ficar desempregado(a) � � � � � 
107.7.- Continuar estudos  � � � � � 
107.8.- Ter vários empregos ao 
mesmo tempo 

� � � � � 

107.9.- Futuro profissional 
promissor  

� � � � � 

107.10.- Poucas alternativas de 
emprego se deixar o que tenho 

� � � � � 

107.11.- Outra situação? Qual?  
 

� � � � � 

Muito obrigada pela sua colaboração.  
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Anexo B - Grelha: inquérito por questionário 
 

Variáveis contempladas no inquérito por questionário 
 

Situação actual: 
trabalho 
remunerado  

Tipo organização da economia social (cooperativa; misericórdia; 
associação; centro social paroquial; … ) (Q1) 
Antiguidade (Q3) 
Grupo socioprofissional (Q5) 
Tarefas realizadas (Q6); Regularidade da execução das tarefas 
(Q7); Natureza rotineira (Q8); Como trabalha (Q13); Resolução dos 
problemas (Q21) 
Local de exercício da actividade profissional (Q9) 
Avaliação das condições físicas (Q10) 
Existência de riscos (Q11) e tipos de riscos (Q12) 
Apreciação das tarefas executadas (Q14; Q15; Q16 e Q17) 
Grau de satisfação em relação ao trabalho (Q18) 
Grau de satisfação em relação ao emprego (Q19) 
Nível de adequação do trabalho à formação e às competências 
profissionais (Q20)  
Horário de trabalho (Q22 e Q23) e predisposição para ter um horário 
diferente (Q24 e Q25) 
Situação contratual (Q26) 
Salário e opinião sobre salário (Q27 e Q28) 
Satisfação global (Q34) 
Nível de preparação para realizar eficazmente a função (Q35) 
Exercício de actividade profissional complementar e razões desta 
opção (Q36; Q37 e Q38) 
Sindicalização (Q104) 

Percurso 
laboral/profissio-
nal  

Idade de entrada no emprego actual (Q49) 
Emprego actual versus primeiro emprego (Q29) 
Idade média do primeiro emprego (Q83) 
Número de empregos tidos (Q41)  
Diferenças entre os empregos tidos (Q42 e Q43) 
Caracterização dos empregos anteriores (Q44): categoria 
profissional/função; entidade patronal; situação contratual; duração; 
motivos da saída; formação; satisfação em relação ao emprego; 
horário de trabalho e salário 
Importância dos empregos anteriores para a obtenção do emprego 
actual (Q45) 
Avaliação do percurso profissional (Q46) 
Situações de desemprego (Q60); motivos da situação de 
desemprego (Q61); duração do desemprego (Q62); mecanismos 
utilizados para sair da situação de desemprego (Q63)  
Interrupção da actividade profissional (Q64) 
Experiência de emigração e motivos (Q102 e Q103) 
Criação do próprio negócio (Q55; Q56; Q57; Q58 e Q59) 

Conciliação vida 
profissional 
versus vida 
pessoal/familiar 

Opinião sobre a conciliação entre a vida profissional versus vida 
pessoal/familiar (Q71)  
Motivos da dificuldade de conciliação entre a vida profissional 
versus vida pessoal/familiar (Q72) 

Importância do 
trabalho e prática 
de trabalho 
voluntário 

A importância do trabalho (Q47) 
Prática do trabalho voluntário (Q105) e razões para a prática do 
trabalho voluntário por parte dos trabalhadores (Q106) 
Existência de trabalho voluntário nas organizações (Q73); tarefas 
realizadas (Q74); motivações dos voluntários (Q75); avaliação da 
relação entre voluntários e trabalhadores (Q76) 
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Economia social 
como 
empregadora 

Mecanismos de recrutamento e selecção (Q30 e Q31) 
Importância de alguns aspectos no acesso ao emprego actual (Q32) 
Significado da economia social como empregadora (Q33) 
Potencial de criação emprego (Q77) 

Identificação 
da/com a 
economia social 

Valores/características da economia social (Q78) 
A identificação/comprometimento com a economia social (Q80 e 
Q81) 

Funcionamento 
organizacional Apreciação global do funcionamento organizacional (Q79) 

Situação 
individual e 
contexto familiar  

Idade (Q82) 
Sexo (Q84) 
Concelho de residência (Q85) 
Estado civil (Q86) 
Filhos e respectivas idades (Q87 e Q88) 
Agregado familiar (Q89) 
Pessoas com quem vive (Q90) 
Rendimento do agregado familiar (Q91) 
Fontes de rendimento do agregado familiar (Q92) 
Avaliação da situação económica do agregado familiar (Q93) 
Habilitações, condição perante o trabalho, situação profissional dos 
pais (Q94; Q96 e Q97) 
Deficiência (Q98) 
Local de nascimento (Q100) 
Nacionalidade (Q101) 

Caracterização 
socio-
educativa/formati- 
va 

Habilitações do próprio (Q94 e Q95) 
Frequência de acções de formação (Q65) 
Promotores da formação e áreas de formação (Q66) 
Razões para a frequência da formação (Q67) e razões da não 
frequência (Q70) 
Local da formação (Q68) 
Avaliação da formação numa óptica de enriquecimento pessoal e 
profissional (Q69) 

Expectativas em 
relação ao futuro  

Medo de perder o emprego actual e porquê (Q39 e Q40) 
Desejo de mudar de emprego; motivos; 
área/actividade/sector/negócio de preferência; possibilidade de que 
tal aconteça; justificação (Q48; Q49; Q50; Q51 e Q52) 
Desejo de mudar de profissão e porquê (Q53 e Q54) 
Perspectivas futuras (Q107) (permanecer no emprego actual; vir a 
ser promovido; mudar de emprego; emigrar; frequentar acções de 
formação; ficar desempregado; continuar estudos; ter vários 
empregos ao mesmo tempo; futuro profissional promissor; poucas 
alternativas de emprego se deixar o actual) 
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Anexo C - Guião de entrevista aos interlocutores privilegiados  
 
 
 
I - Considerações inicias 
 
• Explicar os objectivos da entrevista 
• Enquadrar os objectivos da entrevista no projecto de investigação  
• Identificar a Universidade (SOCIUS – ISEG) a que o projecto de 
doutoramento está associado e o apoio da FCT 
• Gravação para facilitar o trabalho 
 
Entrevista nº _________ 
Data: ____/____/_____ 
 
 
II - Dados introdutórios  
 
Função do entrevistado ________________________________ 
Sexo: Feminino � Masculino �  
Concelho _______________ Distrito ______________________ 
 
 
III - Concelho/Distrito  
 
Breve caracterização do concelho/distrito (caracterização socio-económica, 
demografia, emprego, educação, habitação, saúde, acção social, 
associativismo, segurança, ambiente, etc.). 
 
De um modo geral, como avalia a capacidade de resposta do concelho/distrito 
relativamente às necessidades da população? Que avaliação faz do papel quer 
das instituições públicas, quer das instituições privadas na satisfação dessas 
necessidades?  
 
Quais as áreas (educação, saúde, apoio social, turismo, desporto, 
comércio/serviços, entretenimento…) em que o concelho/distrito consegue ter 
maior capacidade de resposta? E o contrário, em que áreas é que tem as 
maiores lacunas? Entre os vários grupos populacionais (crianças, jovens, 
adultos, idosos, desempregados, pessoas com deficiência, doentes, pessoas 
com baixas qualificações, etc.) quais os que encontram um nível de satisfação 
de necessidades mais positivo? E menos? 
 
Quais as potencialidades/forças do concelho/distrito? Quais os principais 
problemas do seu concelho/distrito? Quais são os mais visíveis? Os que 
necessitam de intervenção mais urgente? (pobreza, desemprego, falta de 
empresas, baixas qualificações da população, abandono escolar, 
desertificação/despovoamento, envelhecimento populacional, consumo de 
drogas, habitação degradada, isolamento de idosos, falta/insuficiência de infra-
estruturas/equipamentos de apoio a idosos/à infância/tempos livres crianças e 
jovens, violência familiar, etc.). 
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IV - Economia social - apreciação global  
 
 
Defina economia social. Quais são os seus componentes? Em que se baseia 
para os identificar? Quais os valores das organizações da economia social 
(solidariedade, gestão democrática, liberdade de adesão, responsabilidade 
social, não domínio do capital, princípio de igualdade, etc.)? Qual o papel que 
desempenham (poder económico e social, emprego, utilidade social, 
consideração pelas necessidades, integração de grupos excluídos, melhoria 
das condições de vida, desenvolvimento local, etc.)? O que é que as distingue 
do sector público e do sector privado? Que vantagens e desvantagens têm 
relativamente ao sector público e ao sector privado? 
 
 
Relevância e reconhecimento actual da economia social em Portugal. Áreas de 
actividade (protecção social, serviços sociais, saúde, educação e formação, 
inserção, etc.), grupos-alvo, tendências de evolução. 
 
 
Posição do Governo relativamente às organizações da economia social. 
Relação destas organizações com o Governo e as autarquias. Até que ponto 
concorda ou não com uma maior descentralização em matéria de política social 
por parte do Governo? 
 
 
Economia social: problemas (soluções e caminhos a seguir) e oportunidades 
(linhas de actuação, adequação às necessidades actuais, enraizamento na 
sociedade). 
 
Qual a esperança que se pode depositar na economia social enquanto assume 
um papel de satisfação de necessidades? Será ela um complemento ou a 
alternativa? Constituirá a economia social uma outra forma de empreender? 
 
 
Qual o potencial destas organizações em termos de criação de emprego, 
investimento e crescimento económico? 
 
 
Até que ponto estas experiências de desenvolvimento local resultam do nível 
de participação, da liderança e do contexto? 
 
 
Quais as grandes dificuldades destas organizações? Que obstáculos afectam a 
sua performance? Que desafios têm de enfrentar? 
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V - Município e Política Social (grupo de questões só para responsáveis 
autárquicos) 
 
 
Dispõe a Câmara Municipal, na sua estrutura, de algum 
órgão/secção/responsável autónomo que se ocupe das questões sociais? Em 
caso afirmativo, desde quando? 
 
Quais os objectivos da política social do município? Em que se traduz? Com 
que eficácia se consegue alcançar os resultados?  
 
Que problemas/necessidades a nível social chegam até à Câmara? A natureza 
dos problemas tem evoluído, isto é, há novas situações a que é preciso dar 
resposta? De que forma tratam estas questões? Que prioridades estabelecem? 
 
A nível social, que projectos desenvolve a autarquia actualmente? Qual o papel 
da Rede Social na concretização destes projectos? Como se articula com as 
restantes respostas existentes? Que tipo de parcerias estabelece? 
 
Condicionalismos na execução da política social (fraca mobilização dos outros 
actores, falta de recursos humanos especializados, burocracia, falta de uma 
cultura de parceria, falta de recursos financeiros, etc.). 
 
 
VI - Governador Civil e o Social (só para os Governadores Civis) 
 
 
No âmbito das suas funções, que problemas/necessidades de nível social 
chegam até si? A natureza dos problemas tem evoluído, isto é, existem novas 
situações a que é preciso dar resposta? De que forma tratam estas questões? 
Que prioridades estabelece? 
 
Enquanto interlocutor das políticas sectoriais do Governo e, especificando o 
caso concreto da política social, que acções de divulgação e informação são 
dinamizadas pelo Governo Civil? 
 
Numa altura em que tanto se fala da importância do trabalho em rede/das 
parcerias/mobilização conjunta de esforços, como avalia, a este nível a atitude 
dos principais actores sociais do distrito? 
 
 
VII - Economia social ao nível do concelho/distrito  
 
 
Quem são as organizações/instituições que representam a economia social a 
nível concelhio/distrito? O que motivou o seu aparecimento? Que tipo de 
actividades desenvolvem? A que se destinam? Respondem a que tipo de 
necessidades? Que qualidade oferecem? Colmatam as falhas do Estado e/ou 
mercado ou são inovadoras? Estará o Estado a retirar-se das suas funções? 
Ou o social é pouco atractivo para o mercado? 
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Entre os vários problemas identificados (na parte inicial da entrevista), haverá 
espaço de resposta por parte das organizações da economia social? Se sim, 
de que forma?  
 
Como é que percepciona as iniciativas da economia social no vosso 
concelho/distrito (dinâmicas; com forte potencial; em fase de arranque; sem 
expressão …) 
 
Que imagem têm estas iniciativas a nível concelhio/distrital? Apercebe-se a 
população do potencial e do papel que representam? Qual a sua dimensão? 
De que forma e em que circunstâncias assumem protagonismo? 
 
Que tipo de ligação mantêm com estas iniciativas? Que articulações 
estabelecem? O que pedem às iniciativas da economia social e o que é que 
estas pedem? 
 
Que avaliação faz do papel destas organizações/instituições a nível 
concelhio/distrital em matéria de desenvolvimento socio-económico e local? 
 
Estas iniciativas têm de enfrentar vários problemas no desenvolvimento das 
suas actividades. Que razões justificam estes problemas (qualidade dos 
projectos que abrangem, acompanhamento insuficiente, falta de promotores, 
falta de informação, falta de notoriedade, falta de cooperação entre actores, 
imagem de “economia de reparação”, insuficiência de ajudas financeiras 
públicas, ausência de políticas especificas, rejeição por parte dos outros 
actores …) 
 
Considera que no seu concelho/distrito há espaço para o empreendedorismo 
social? Em caso afirmativo que tipo de iniciativas promover para o desenvolver 
(elaboração e/ou difusão de documentos de informação e de promoção do 
empreendedorismo social, organização de eventos de sensibilização, 
elaboração de um site dedicado ao tema, sensibilização e formação, promover 
incentivos para a criação destas iniciativas, etc.). Que qualidades reconhece 
que deve ter um empreendedor social?  
 
As iniciativas da economia social são também importantes empregadoras. A 
este nível que importância têm estas iniciativas no seu concelho/distrito 
(diversificação de oportunidades de emprego, consolidação de situações de 
inserção profissional, maior participação no mercado de trabalho, meio para 
desenvolver competências, etc.)? Na sua opinião quem é que trabalha nestas 
iniciativas (homens/mulheres, idade, condição socio-económica, habilitações, 
etc.)? Que tipo de emprego é criado? Os empregos criados pela economia 
social são para grupos considerados desfavorecidos (mulheres, minorias 
étnicas, emigrantes, desempregados de longa duração, etc.). Quem é que se 
ocupa da gestão destas iniciativas? 
 
A importância do voluntariado nestas iniciativas. Importância do envolvimento 
da sociedade civil. Como avalia a actuação destes movimentos a nível 
concelhio/distrital? 
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Contributos da economia social para o concelho/distrito (mobilização dos 
actores sociais em torno de um empreendimento colectivo; crescimento do 
capital social do território; construção colectiva de necessidades; valorização 
do património local; canalização da poupança local; criação de novos serviços 
destinados às pessoas ou à colectividade; criação de novos empregos e 
dinâmica do mercado de trabalho local…) 
 
 
VIII - Considerações finais 
 
Comentários/Sugestões 
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Anexo D - Grelha: guião de entrevista aos interlocutores privilegiados 
 

Dimensão Componentes/Indicadores Perg. 
Considerações Iniciais   Bloco I 
Identificação Função/sexo/concelho/distrito Bloco II  

Concelho/Distrito 

Caracterização geral  
Satisfação Necessidades/respostas 
existentes/situação dos vários escalões 
etários 
Pontes fortes/potencialidades  
Problemas do concelho  

Bloco III 

Economia social – 
apreciação global 

Conceito  
Componentes  
Valores 
Papel/Potencial 
Diferenças  
Reconhecimento  
Alternativa ou complemento’ 
Dificuldades da economia social 

Bloco IV 

Município e Politica Social*  

O social na estrutura da Câmara  
Objectivos da politica social  
Problemas/Evolução/Tratamento dos 
problemas/Prioridades 
Projectos  
Rede Social  
Condicionalismos  

Bloco V 

Governador Civil e o Social** 
Problemas sociais e sua evolução 
Posicionamento face à política social 
Trabalho em rede/as parcerias 

Bloco VII 

Economia social ao nível do 
concelho/distrito  

Componentes  
Razões do seu aparecimento 
Actividades  
Destinatários 
Qualidade das respostas  
O que representam comparativamente ao 
Estado e ao Privado 
Resposta a problemas locais  
Percepção sobre a dinâmica das instituições  
Imagem 
Relações estabelecidas  
A importância como empregadoras 
Voluntariado  
Contributos da economia social 

Bloco VII 
 

Considerações finais Comentário final  Bloco VIII 
* Só para responsáveis autárquicos  
** Só para os Governadores Civis  
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Anexo E - Guião de entrevista aos responsáveis das organizações da 
economia social - componente social 

 
I - Mini-questionário nº 14 
 
II - Percepção sobre a economia social  
 
II 1- A nível global  
 
1- Defina economia social. Quais são os seus componentes? Em que se baseia 
para os identificar? Quais os valores das organizações da economia social 
(solidariedade, gestão democrática, liberdade de adesão, responsabilidade 
social, não domínio do capital, princípio de igualdade, etc.)? O que é que as 
distingue do sector público e do sector privado? Que vantagens e 
desvantagens têm relativamente ao sector público e ao sector privado? 
 
2- Relevância e reconhecimento actual da economia social em Portugal. Áreas 
de actividade (protecção social, serviços sociais, saúde, educação e formação, 
inserção, etc.), grupos-alvo, tendências de evolução. 
 
3- Posição do Governo relativamente às organizações da economia social. 
Relação destas organizações com o Governo e as autarquias. Até que ponto 
concorda ou não com uma maior descentralização em matéria de política social 
por parte do Governo? 
 
4- Qual a esperança que se pode depositar na economia social enquanto 
assume um papel de satisfação de necessidades? Será ela um complemento 
ou a alternativa? Constituirá a economia social uma outra forma de 
empreender? 
 

5- Qual o papel da economia social (poder económico e social, emprego, 
utilidade social, consideração pelas necessidades, integração de grupos 
excluídos, melhoria das condições de vida, desenvolvimento local, etc.)? Qual 
a sua utilidade? Qual a sua importância a nível local?  
 
6- A economia social como empregadora: quem trabalha na economia social 
(sexo; idade; condição socio-económica; habilitações, …), Que tipo de 
emprego é criado? Os empregos criados pela economia social são para grupos 
considerados desfavorecidos (mulheres, minorias étnicas, emigrantes, 
desempregados de longa duração, etc.)? Qual a sua importância como 
empregadora (têm capacidade para criar emprego; permitem a criação de 
emprego estável; contribuem para a diminuição do desemprego na área de 
influência; permitem oportunidades de emprego em áreas inovadoras; 
contribuem para empregar pessoas menos qualificadas, etc.)? 
 
7- Ameaças: soluções e alternativas. 
Oportunidades: linhas de actuação. Adequação às necessidades actuais. 
Novas tendências. Enquadramento na sociedade. 

                                                 
4 Ver Anexo G. 
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II 2 - A nível da própria organização  

 
1- Como descreveria a identidade do vosso domínio de actividade? A que 
termos/expressões recorreria para identificar o tipo de actividades 
desenvolvidas? Como avalia o grau de reconhecimento de pertença à 
economia social na perspectiva dos seguintes intervenientes: órgãos de 
gestão/direcção e trabalhadores/voluntários. 
 
2- Solidariedade; gestão democrática; liberdade de adesão; responsabilidade 
social; não domínio do capital; participação; finalidade primeira de ordem 
social; princípio da igualdade entre os membros; etc. são alguns dos valores 
utilizados para descrever a economia social. Entre estes valores (ou 
eventualmente outros), quais são aqueles com que mais se identificam? De 
que forma os procuram dinamizar?  
 
 
III - Enquadramento 
 
1- Origens da organização: motivos que justificaram a existência 
(oportunidade para o desenvolvimento de actividades; necessidades não 
satisfeitas; necessidade de criar emprego; valorização de recursos locais; …). 
Quem esteve na origem da sua fundação (políticos, a Igreja Católica local, uma 
pessoa singular, uma pessoa colectiva, outra – qual?). Qual ou quais os 
problemas sociais que estiveram na origem da vossa acção? Foram ou ainda 
são problemas específicos do local onde estão implementados? A natureza dos 
problemas tem evoluído, isto é, há novas situações a que é preciso dar 
resposta? 
 
2- A quando remonta a definição da missão e dos objectivos? Quem os 
definiu? Como é que tudo se processa? A missão inicial e os objectivos têm 
sofrido alterações? Se sim, quais? Qual tem sido a evolução ao longo do 
tempo? 
 
3- Projecto em si (objectivos e fins que se pretendem alcançar; estratégia 
adaptada; métodos de trabalho; modelos de gestão). Quais os valores do 
vosso projecto (ideias fortes). Descrição dos aspectos favoráveis (liderança; 
visão partilhada; mobilização de recursos; adesão rápida da comunidade ao 
projecto; apoios diversos; apoios políticos; …). Descrição das dificuldades 
(ausência de uma visão partilhada; falta de recursos; burocracia; falta de 
apoios; etc.) 
 
4- Condições para a concretização do projecto (coesão interna; 
sensibilização; implicação dos cidadãos; capacidade organizacional; recursos 
humanos; formação; relações de apoio e redes externas; recursos materiais; 
recursos financeiros; capacidade de análise e avaliação; reconhecimento; 
apoios; compromissos institucionais). Quais os principais desafios com que se 
debatem? 
 



 69 

5- Recursos. Os recursos disponíveis (de todo o tipo) permitem assegurar 
adequadamente a missão e os objectivos? Como decidem e quem decide a 
afectação dos recursos? 
 
6- Natureza inovadora. Até que ponto as respostas existentes são suficientes, 
adequadas e correspondem às necessidades? Em que aspectos é que as 
vossas respostas se diferenciam comparativamente a quem desenvolve 
actividades semelhantes às vossas? O que desenvolvem tem um carácter 
inédito, inovador? 
 
7- Preocupações com a imagem. Procuram reforçar a imagem? Com que 
estratégia? Com que meios? Com que resultados? Qual é a imagem que as 
pessoas (população onde estão inseridos) têm sobre a vossa organização? 
Apercebe-se a população do potencial e do papel que representam?  
 
8- Quais os pontos fortes e pontos fracos da vossa organização?  
 
 
IV - Posicionamento face ao meio local 
 
 
1- Como seguem a evolução do contexto local. Em que medida é que o 
meio envolvente condiciona a actividade desenvolvida? Como aproveitam as 
oportunidades? Como contornam as ameaças? 
 
2- Sentem que a organização está enraizada no meio? O meio no qual estão 
inseridos apoia-vos ou é fonte de contrariedades?  
 
3- Vantagens da implementação no meio (proximidade; acessibilidade; 
confiança; produção a preços acessíveis; isenções fiscais; mobilização do 
voluntariado; oferta de serviços adequados; …). 
 
4- Sentem que têm concorrência no exercício das vossas actividades? Em 
caso afirmativo, quem representa essa concorrência? 
 
5- Considera que a actividade da sua organização tem influência no 
desenvolvimento local? Se sim, como? 
 
6- Considera que são uma organização socialmente responsável? Justifique. 
 
 
V - Relações estabelecidas  
 
1- Nível de integração vertical: (integração da organização noutra(s) de 
âmbito nacional ou internacional). Formas de diálogo, de cooperação, de 
actuação, etc.  
 
2- Grau de integração horizontal: colaboração com outras organizações que 
realizam actividades semelhantes. Identificação das organizações com que 
colaboram. Razões para a colaboração (troca de experiências; trabalhar em 
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conjunto; melhorar a capacidade de resposta; defender os valores; melhorar a 
eficácia do trabalho; melhorar as relações; trabalhar em torno de um objectivo 
comum; etc.). Formas de colaboração (permanente ou esporádica). Tipos de 
actividade em que colaboram. Aspectos positivos e negativos da colaboração. 
Dificuldades na colaboração. Motivos para a não colaboração. 
 
3- Ligações com o Estado e com as autarquias: em que circunstâncias as 
estabelecem; que tipo de apoios recebem; pontos positivos e pontos negativos 
dessas relações; aspectos a simplificar; aspectos a completar e/ou melhorar; 
etc.).  
 
4- Ligações com o Sector Privado: estabelecem ou não (justificar). Em caso 
afirmativo, em que circunstâncias e com que objectivos? São experiências para 
repetir? Quais as reacções do sector privado perante as solicitações que lhes 
são feitas (indiferença; envolvimento; desejo de colaborar; é mais uma ajuda; 
retiram benefícios dessa ajuda; …). 
 
5- Mantêm ligações com outras organizações sem ser as que foram 
referidas? Em caso afirmativo, com quem e com que objectivos? 
 
 
VI - Estrutura e Gestão  
 
1- Estrutura organizativa: existência de organograma (explorar repartição por 
sexo); tipo; número de níveis hierárquicos; evolução; transformações recentes 
na estrutura (causas); centralização/descentralização; integração e 
diferenciação das funções.  
 
2- Até que ponto a estrutura existente define a especificidade do vosso 
projecto e do seu funcionamento? Como é que a estrutura define “a utilidade 
social” subjacente ao exercício de actividades desta natureza? 
 
3- A organização possui uma estrutura profissionalizada destinada a 
concretizar os seus projectos? Quais as vantagens e desvantagens desta 
situação? E no caso contrário, quais as vantagens e desvantagens de não 
terem uma estrutura profissionalizada? 
 
4- Como é feita a gestão da organização? Como definiria o estilo de gestão 
aqui praticado (autoritário, democrático, participativo …)? Como é que são 
tomadas as decisões?  
 
5- Como respondem às exigências actuais de qualidade, rapidez, inovação, 
capacidade de resposta, entre outras?  
 
6- Existem desfasamentos importantes entre o prescrito e o real? Como são 
geridas as tensões que podem surgir entre a necessidade de assegurar uma 
certa continuidade e a necessidade de evoluir? 
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VII - Dados relativos às actividades 
 
1- Descrição das actividades: tipo de actividades desenvolvidas. Evolução ao 
longo do tempo (Repetem-se? Têm tido maior alcance no seu âmbito de 
actuação? Centram-se em novas actividades? etc.). 
 
2- Desenvolvimento das actividades: problemática que rodeia o seu 
desenvolvimento. Grau de eficácia. Sistemas de avaliação a curto, médio e 
longo prazo. 
 
3- De que forma avalia a evolução das actividades nos últimos cinco anos 
(aumentaram, diminuíram, mantiveram-se)? 
 
4- Que situações contribuíram para essa evolução (situação económica, 
apoio do Estado, concorrência, aumento dos custos, dificuldades financeiras, 
problemas sociais, actuações dos governos, aumento da procura, aumento de 
recursos próprios, aumento de apoios externos, celebração de acordos com o 
Estado, programas comunitários, pedidos da autarquia, etc.)? 
 
5- Qual a capacidade da organização a nível de utentes? Têm vagas ou têm 
lista de espera? Entre as várias valências de que dispõem, qual o ponto de 
situação? Como gerem estas situações? Que prioridades estabelecem? 
 
6- Sentem que têm lacunas no desenvolvimento das vossas actividades? O 
que necessitariam para as preencher? 
 
7- Existem actualmente algumas novas actividades que gostassem de ver 
desenvolvidas? Em caso afirmativo, quais? Para responder a que 
necessidades?  
 
 
VIII - Dados relativos ao financiamento  
 
1- Orçamento: origens e aplicações  
1.1. Origens: identificação das fontes de financiamento (financiamento público, 
cotizações, receitas de actividades, auto-financiamento, património, dádivas, 
mecenato, etc.). Importância de possíveis défices de financiamento ou 
dependência de alguma fonte de financiamento. Importância de financiamento 
público. Problemática geral do financiamento destas organizações. 
1.2. Aplicações: identificação das aplicações. 
1.3. Orçamento anual – Qual o valor do orçamento anual da instituição?  
1.4. Património: elementos patrimoniais. Quem faz a sua gestão. Problemas 
que enfrentam. 
 
 
IX - Dados relativos aos Recursos Humanos 
 
Mini-questionário nº 25 

                                                 
5 Ver Anexo H. 
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1- Dimensão da organização  
 
     1.1.- Voluntários  

 
1.1.1.- A organização tem voluntários? (Em caso negativo, quais os 

motivos? Gostariam de ter voluntários? Porquê?) 
 

1.1.2.- Caracterização dos voluntários: idade, habilitações, horas 
dedicadas ao voluntariado, origem, tarefas realizadas … Aspectos positivos e 
negativos do voluntariado.  
 

1.1.3.- Sentem necessidade de ter mais voluntários? Porquê? Em caso 
afirmativo, para que tipo de funções (dirigentes, de animação, gestão ou de 
administração, técnicas ou que requeiram qualificações particulares, outras 
(quais?)? 
 

1.1.4.- Percepção dos trabalhadores em relação aos voluntários 
(colaboração; “ladrão de emprego”; cidadania; forma de ocupar o tempo; fonte 
de prestígio social; espírito de ajuda e solidariedade para com o próximo; …). 
 

1.1.5.- Como recrutam e seleccionam os voluntários? Como gerem a sua 
presença ao nível da repartição de tarefas, da planificação de horários, etc.? 
Que formação devem ter estes voluntários? Como avaliam o seu trabalho?  

 
 1.1.6.- Alguma vez a organização enquadrou voluntários nos seus 
quadros?  
 
 1.1.7.- As acções dos voluntários estão organizadas e planeadas ou 
ocorrem de forma informal e esporádica?  
 
 
     1.2.- Trabalhadores  
 

1.2.1.- A situação a 31 de Dezembro de 2007 ao nível do 
enquadramento jurídico dos trabalhadores é muito diferente comparativamente 
há alguns anos atrás? Relativamente às formas de emprego existentes, quais 
as suas vantagens e desvantagens? Como perspectiva a evolução do emprego 
na organização (igual, aumentar, diminuir)? No caso de uma evolução positiva, 
isso ficará a dever-se a que factores (às actividades da organização, à 
necessidade de responder a necessidades sociais; à inserção de públicos 
desfavorecidos; à diversificação de recursos económicos; à inovação e a 
experiências sociais; …)? E em caso negativo, quais os factores justificativos 
(problemas financeiros; perda de controlo do projecto; instrumentalização 
pública; “mercantilização” de actividades; …)? E a evolução das actuais formas 
de emprego existentes na organização?  

 
1.2.2.- Qual é o tipo de horário predominante (horário a tempo inteiro – 

fixo e/ou rotativo; horário a tempo parcial - fixo e/ou rotativo; horário nocturno; 
outra situação  - qual?)? 
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1.2.3.- Costumam ter trabalhadores subsidiados? Em caso afirmativo, 
quais as razões da sua utilização (preencher falhas de pessoal; responder a 
problemas locais de emprego; inserção no mercado de trabalho de pessoas 
com dificuldades; responder a um aumento da procura de produtos/serviços; 
…). Quais as perspectivas destes trabalhadores (ingressarem na organização 
com outro tipo de vínculo; continuarem, ao abrigo de programas subsidiados; 
desemprego; encontrar emprego noutras organizações similares; …)? 
 

1.2.4.- Empregam trabalhadores com deficiência? Em caso afirmativo, 
para que funções? Que importância atribuem a esta situação? 
 
 1.2.5.- Qual o perfil do trabalhador da economia social? Quais as 
qualidades humanas privilegiadas: capacidade de trabalhar em equipa (inter-
ajuda; integração; coesão; solidariedade; …); valores morais (respeito; abertura 
de espírito; integridade; compromisso com valores; …); competências gerais 
(flexibilidade; concentração; eficácia; …). Outras (quais)? As qualidades 
humanas requeridas são definidas em função: do tipo de trabalho a realizar; do 
sector/área de actividade; da compatibilidade das motivações, personalidade e 
ideologia do candidato com a equipa existente; o projecto; outros aspectos 
(quais)? 
 
 1.2.6.- Esta organização respeita o Código do Trabalho e as normas da 
Segurança Social? 
 
 1.2.7.- Na sua opinião, quais são os principais factores de satisfação dos 
trabalhadores desta organização (experiência de vida; sentimento de ser útil; 
autonomia nas tarefas; trabalho diversificado; contacto com as pessoas; …)? E 
de insatisfação (salários baixos; sobrecarga de trabalho; trabalho não 
permanente; tarefas e responsabilidades mal definidas; condições de trabalho; 
poucas oportunidades; problemas de comunicação; …)? 
 
 
X - A Gestão de Recursos Humanos 
 
1- Existe na estrutura da organização alguém que se ocupe exclusivamente 
da função gestão de recursos humanos? Não existindo, quem é que trata 
destas tarefas? A que outras funções se dedica? 
 
2- Como avalia o grau de formalização das políticas de RH? 
 
3- Práticas de GRH 
 
     3.1.- Descrição e Análise de Funções. Existe algum procedimento de 
descrição e análise de funções? (Desde quando? Quem é o responsável? É 
feita para todas as funções? Como fazem? Com que objectivos?) 
 
     3.2.- Recrutamento, Selecção e Integração. Como organizam o processo 
de recrutamento e selecção? Quem o faz? Este processo encontra-se 
formalizado? Privilegiam alguns grupos de candidatos? (pessoal qualificado; 
desempregados; pessoas com especiais dificuldades de inserção; pessoas da 
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localidade onde estão implantados …). Como realizam a integração dos novos 
colaboradores e como lhes procuram transmitir os valores? 
 
     3.3.- Formação. Os trabalhadores costumam frequentar acções de 
formação? Em caso afirmativo, quem as frequenta (todos, alguns…)? 
Estabelecem prioridades? Onde as frequentam (no local de trabalho ou fora 
dele)? No caso de ser no local de trabalho, quem são os formadores? Em que 
áreas recebem formação? Com que objectivos? Existe um diagnóstico das 
necessidades de formação? Qual o tipo de formação (em sala; no posto; auto-
formação; via computador; …). Fazem a avaliação dos resultados da 
formação? Em caso afirmativo, de que forma? A formação tem correspondido 
às necessidades? Existem algumas áreas de formação onde entendam existir 
maiores lacunas?  
 
    3.4.- Avaliação de Desempenho. Existe algum procedimento relativamente 
à avaliação de desempenho? É colocado em prática? Com que objectivos? 
Quais são os métodos de avaliação utilizados? Quem a faz? Qual a 
periodicidade com que é feita? Todos os trabalhadores são avaliados? Quais 
as consequências dos resultados da avaliação de desempenho (carreira; 
salários; …)? 
 
     3.5.- Salários. Que factores (internos e externos) determinam a definição da 
política social aqui praticada? Como avalia a política salarial existente 
comparativamente à Função Pública e ao Sector Privado (acima; igual; 
abaixo)? Quais são os componentes do salário? Para além do salário-base, 
dispõem os trabalhadores de outro tipo de benefícios? Em caso afirmativo, 
especifique. 
 
     3.6.- Carreira. Quais as possibilidades de evoluir na carreira dentro da 
organização? De que depende essa evolução? 
 
4- Quais pensa serem as principais prioridades, necessidades e dificuldades 
em matéria das gestão das pessoas aqui na organização? 
 
5- Como se articulam as políticas de RH com a gestão RH voluntários (caso 
existam)? 
 
 
XI - O futuro  
 
Como vê o futuro da organização? É capaz de efectuar uma projecção sobre o 
que será esta organização dentro de alguns anos (actividades; população-alvo; 
dimensão; emprego; funcionamento; recursos humanos; estrutura; …)?  
 
 
XII - Dados pessoais do responsável  
 
Mini-questionário nº36 

                                                 
6 Ver Anexo I. 
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1- Descreva a forma como chegou até esta função (concurso, eleição, convite, 
candidatura espontânea, …).  
 
2- O que é que o motivou e que é que ainda o motiva na opção de estar numa 
organização com estas características?  
 
3- Ocupou sempre as actuais funções? Em caso negativo, que outra ou outras 
funções desempenhou nesta organização? O que suscitou as alterações? 
 
4- Esta função constitui a sua principal actividade profissional? Em caso 
negativo, que outra ou outras actividades profissionais tem?  
 
5- Descreva o seu percurso profissional. 
 
6- Quais são as suas principais tarefas na organização? (descrever o mais 
detalhadamente possível). 
 
7- Na posição que actualmente ocupa é confrontado com alguma evolução? Se 
sim, qual(ais)? A que se deve(m)? 
 
8- No âmbito do exercício das suas funções, tem frequentado acções de 
formação? Em caso afirmativo sobre que temáticas têm sido essas acções de 
formação? 
 
9- No âmbito do exercício das suas funções, já recorreu alguma vez a serviços 
de consultadoria? Em caso afirmativo, em que situações? 
 
10- A sua função é remunerada? Qual o seu vínculo contratual? 
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Anexo F - Grelha: guião de entrevista aos responsáveis das organizações 
da economia social - componente social 

 
1- Dimensão de Identidade 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores Perguntas  

1.1.- Em relação à própria 
organização  
 

Dados de identificação 
Instalações  
Tipo de produção 
Natureza jurídica  
Respostas sociais  
Utentes/clientes 

Mini-questionário nº 1 
(todas as questões) 

1.2.- Em relação à 
Economia Social   

     1.2.1.- A nível global 

Conceito  
Componentes  
Valores 
Diferenças  
Reconhecimento  
Relações institucionais 
Áreas de actividade  
Grupos-alvo 
Meio envolvente 
(oportunidades e 
ameaças) 

Bloco II 1 (questões 1; 2; 
3; 4; 7) 

     1.2.2.- A nível da 
própria organização 

Traços específicos 
Sentimento de pertença 
Valores  

Bloco II 2 (questões 1 e 2) 

 
 

2- Dimensão Relacional-Contextual 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores Perguntas  

2.1.- Relação com o meio 
envolvente local e imagem 
no meio  

Evolução contexto local  
Enraizamento no meio  
Potencialidades e 
contrariedades desta 
relação  
Imagem no meio  

Mini-questionário nº 1 
(questões 9 e 10) 
 
Bloco III (questão 7) 
 
Bloco IV (questões 1; 2; 3; 
4; 6) 
 
Bloco VI (questão 5) 

2.2.- Relações 
institucionais  

Integração vertical 
Integração horizontal 
Ligações com o Estado e 
autarquias  
Ligações sector privado  
Outras ligações  

 
Bloco V (todas as 
questões) 
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3- Dimensão Organizacional 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores 

Perguntas  

3.1.- Origens  

Causas do aparecimento 
“Autores”  
Missão e objectivos 
iniciais  

Bloco III (questões 1 e 2)  

3.2.- Estrutura  

Organograma 
Formal 
Informal 
Centralização  
Descentralização  
Integração/Diferenciação  

Bloco VI (questões 1; 2; 3) 

3.3.- Projecto em si  

Objectivos 
Estratégia 
Métodos de Gestão 
Facilidades  
Problemas 
Condições de realização  
Capacidade  
Recursos  
Importância dos utentes 
Processos de avaliação  

Bloco III (questões 2; 3; 4; 
5)  
 
Bloco VI (questões 4 e 6) 
 
Bloco VII (questões 2; 3; 
5; 6; 7) 

3.4.- Actividades Descrição actividades  

Mini-questionário nº 1 
(questões 3 e 6)  
 
Bloco VII (questão 1) 

3.5.- Financiamento  

Origens  
Aplicações  
Orçamento  
Património 

 
Bloco VIII (todas)  
 

3.6.- Recursos Humanos e 
Gestão de Recursos 
Humanos  

Voluntários 
Trabalhadores 
Práticas da Gestão de 
Recursos Humanos 
 

Mini-questionário nº 2 
(todas as questões) 
 
Bloco IX (todas as 
questões) 
 
Bloco X (todas as 
questões) 

3.7.- Evolução face à 
situação inicial  

Evolução 
Alterações  

Bloco III (questão 2) 
 
Bloco VII (questões 1; 3; 
4) 

3.8.- Pontos Fortes/Pontos 
Fracos  

Forças  
Fraquezas  

 
Bloco III (questão 8) 
 

3.9.- Natureza inovadora  As diferenças  
 
Bloco III (questão 6)  
 

3.10.- Perspectivas futuras  
Desafios 
Projecções 
Tendências  

Bloco III (questão 4) 
 
Bloco XI (todas as 
questões) 
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4- Dimensão de Utilidade 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores 

Perguntas  

4.1.- Contributos  

Papel/utilidade 
Complemento/alternativa 
Outra forma de 
empreender  
Satisfação necessidades  

Bloco II 1 (questões 1; 4; 
5; 6) 
 
Bloco IV (questões 5 e 6) 

 
5- Dimensão Individual 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores Perguntas  

5.1.- Dimensão Individual 
 
 

Antiguidade  
Idade 
Sexo 
Habilitações  
Estado civil 
Motivações  
Vínculo à organização  
Função/Tarefas 
desenvolvidas  
Percurso profissional 
(dentro e fora) 

 
Mini-questionário nº 3 
(todas as questões) 
 
 
 
Bloco XII (todas as 
questões) 
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Anexo G - Mini-questionário nº 1 - Dados Identificativos Gerais -  
componente social  

 
 
Data: ____/____/____  
 
 
I – Caracterização geral  
Identificação da Instituição:  
 
Morada:  
 
Código postal:                                                 Localidade:  
Concelho:                                                                  Distrito:  
Telefone:                                                                    Fax:  
Telemóvel:  
E-mail:  
Site:  
Data da constituição:                                             Data de início de actividade:  
 
 
2- Instalações (assinalar com um “X”) 
2.1.- Próprias   
2.2.- Alugadas   
2.3.- Gratuitas   
2.4.- Outra situação (qual?)  
 
 
3- Tipo de produção (assinalar com um “X”) 
3.1.- Bens   
3.2.- Serviços   
3.3.- Bens e serviços  
 
 
4- Natureza jurídica (assinalar com um “X”) 
4.1.- Fundação de Solidariedade Social  
4.2.- Associação de Solidariedade Social  
4.3.- Institutos de Organizações Religiosas   
4.4.- Centro Social Paroquial  
4.5.- Irmandade da Misericórdia/Santa Casa da Misericórdia  
4.6.- Outra (qual?)   
 
 
5- Possui o estatuto de IPSS? (assinalar com um “X”) 
5.1.- Sim   
5.2.- Não  
 
 
6- Principais respostas sociais (assinalar com um “X”) 
6.1.- Creche  
6.2.- ATL (Centro de Actividades de Tempos Livres)  
6.3.- Fornecimento de refeições  
6.4.- Centro de Dia   
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6.5.- Lar de Idosos  
6.6.- CAO (Centro de Actividades Ocupacionais)  
6.7.- Centro de Convívio   
6.8.- Centro de Noite   
6.9.- Serviço de Apoio Domiciliário   
6.10.- Unidade de Apoio Integrado   
6.11.- Unidade residencial  
6.12.- Transporte de pessoas com deficiência  
6.13.- Apoio toxicodependentes   
6.14.- Ensino   
6.15.- Lar de Apoio   
6.16.- Formação   
6.17.- Reabilitação pessoas com deficiência  
6.18.- Centro de Acolhimento Temporário  
6.19.- Jardim-de-Infância  
6.20.- Outra(s)  
Qual(ais)? 
 

 

 
 
7- Principais utentes/clientes da actividade desenvolvida: (assinalar com um “X”) 
7.1.- Crianças   
7.2.- Jovens  
7.3.- Adultos   
7.4.- Idosos  
 
 
8- Principais utentes/clientes segundo a classe social de origem: (assinalar com 
um “X”) 
8.1.- Baixa   
8.2.- Média   
8.3.- Alta   
8.4.- Todas as classes  
 
 
9- Qual a proveniência geográfica dos utentes/clientes? (assinalar com um “X”) 
9.1.- Nacional   
9.2.- Regional   
9.3.- Distrital  
9.4.- Local   
 
 
10- Qual o âmbito geográfico de actuação? (assinalar com um “X”) 
10.1.- Nacional   
10.2.- Regional   
10.3.- Distrital  
10.4.- Local   
 
 
       Muito obrigada pela colaboração. 
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Anexo H - Mini-questionário nº 2 - Voluntários e Recursos Humanos -  
componente social 

 
Data: ____/____/____  
 
Nome da Instituição: ___________________________________________________ 
Concelho: ________________________________________ 
 
1- Dimensão da organização  
 
     1.1.- Voluntários  
A organização tem voluntários? (assinale com um “X”) 

Sim   
Não   

 
Em caso afirmativo, apresente a evolução do número de voluntários 
          1.1.1.- Evolução do número de voluntários (dados para o final de cada ano)  

Nº voluntários/Anos 1999 2001 2003 2005 2007 
Homens       
Mulheres      

Total      
 
     1.2.- Trabalhadores  
 
          1.2.1.- Evolução do número de trabalhadores (dados para o final de cada ano)  

Nº Trabalhadores 
/Anos 

1999 2001 2003 2005 2007 

Homens       
Mulheres      

Total      
 
 1.2.2.- Em 31 de Dezembro de 2007, qual a situação da instituição 
relativamente aos seguintes pontos:  
 

1.2.2.1.- Repartição do número de trabalhadores segundo o escalão etário 
Menos de 
30 anos 

30 a 44 
anos 

45 a 54 
anos 

55 a 65 
anos 

+ de 65 
anos 

Total 

      
 

1.2.2.2.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações escolares 
Níveis H M T 

Ensino básico primário (4 anos)     
Ensino básico 2º ciclo (6 anos)     
Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o 
antigo 5º ano do liceu)  

   

Ensino secundário (10º/11º ano ou 
antigo 7º ano do liceu)  

   

Ensino secundário (12º ano)    
Bacharelato     
Licenciatura     
Mestrado     
Doutoramento     
Outro (qual?)     

Total    
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1.2.2.3.- Repartição do número de trabalhadores segundo o estado civil  
Estado civil H M T 

Solteiro(a)    
Casado(a)     
Viúvo(a)    
Divorciado(a)    
Outro (qual?)    

Total    
 
 

1.2.2.4.- Repartição do número de trabalhadores segundo o enquadramento jurídico 
Formas de Emprego H M T 
Contrato de duração indeterminada     
Contrato de duração determinada     
Trabalho a tempo parcial    
Trabalho independente     
Empresas de trabalho temporário    
Trabalho sazonal     
Outras (quais)?    

Total    
 
 

1.2.2.5.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão 
etário  

Formas de Emprego Menos 30 
anos 

30 a 
44 anos 

45 a 54 
anos 

55 a 65 
anos 

+ de 65 
anos 

Total 

Contrato de duração indeterminada        
Contrato de duração determinada        
Trabalho a tempo parcial       
Trabalho independente        
Empresas de trabalho temporário       
Trabalho sazonal        
Outras (quais)?       

Total       
 
 
Se não for possível preencher o próximo quadro (1.2.2.6) obedecendo à distribuição 
dos trabalhadores tal como está apresentada, solicitamos-lhes o preenchimento do 
último quadro (1.2.2.7) que vos permitirá apresentar a vossa própria repartição dos 
trabalhadores por categorias profissionais. 
 

1.2.2.6.- Distribuição do número de trabalhadores por nível de qualificação 
 H M T 
Quadros Superiores    
Quadros Médios     
Enc.; Cont. e Chefes de Equipa    
Prof. Altamente Qualificados     
Prof. Qualificados     
Prof. Semi-qualificados     
Prof. Não Qualificados     
Praticantes e Aprendizes    
Outro     

Total    
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1.2.2.7.- Distribuição do número de trabalhadores por categorias profissionais  
Categorias  H M T 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total    
 
 
       Muito obrigada pela colaboração.  
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Anexo I - Mini-questionário nº 3 - Informações complementares sobre o 
responsável entrevistado - componente social 

 
 
 
Data: ____/____/____  
 
Nome da Instituição: ___________________________________________________ 
Concelho: ________________________________________ 
 
1- Função/Cargo: ____________________________________________________ 
 
2- Há quanto tempo está na instituição? (assinalar com um “X”) 
2.1.- Menos de 6 meses  

2.2.- Entre 6 meses a 1 ano  
2.3.- Entre 1 a 3 anos  
2.4.- Entre 3 a 5 anos  
2.5.- Entre 5 a 10 anos  
2.6.- Mais de 10 anos   
 
3- Reside no concelho em que a organização está implantada? (assinalar com um “X”) 
3.1.- Sim   
3.2.- Não  
 
4- O que o levou a integrar uma instituição desta natureza? Utilize a seguinte escala: 
1- Nada Importante; 2- Pouco Importante; 3- Importante; 4- Muito Importante; 5- 
Muitíssimo importante (assinalar com um “X”). 

Motivos 1 2 3 4 5 
4.1.- Clima de trabalho enriquecedor       
4.2.- Sentimento de ser útil      
4.3.- A experiência de vida proporcionada      
4.4.- A qualidade da instituição e sua cultura      
4.5.- A imagem/nome da instituição       
4.6.- Partilha de valores de uma equipa       
4.7.- Flexibilidade       
4.8.- Autonomia no exercício das tarefas       
4.9.- O percurso académico       
4.10.- A natureza do trabalho      
4.11.- As actividades desenvolvidas       
4.12.- O público a que ela se dirige       
4.13.- Outra(s) Qual(ais)?       
 
5- Pertence a alguma das seguintes organizações? (assinalar com um “X”) 

Organizações Actualmente 
5.1.- Associação recreativa e cultural   
5.2.- Clube desportivo  
5.3.- Partido político   
5.4.- Associação de moradores   
5.5.- Sindicato ou associação sócio-profissional   
5.6.- Grupo de acção social e cívica (ecológica/humanitária)   
5.7.- Outro tipo de associações   
5.8.- Nenhum   
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6- Que importância atribui aos seguintes aspectos? Utilize a seguinte escala: 1- Nada 
Importante; 2- Pouco Importante; 3- Importante; 4- Muito Importante; 5- Muitíssimo 
importante (assinalar com um “X”). 

 1 2 3 4 5 
6.1.- Actividade profissional       
6.2.- Participação social e política (activ. cívica, associativa, etc.)       
6.3.- Tempos livres       
6.4.- Família       
6.5.- Amigos       
6.6.- Bem-estar económico e consumo       
 
7- Idade  
  
 
8- Sexo (assinalar com um “X”) 
8.1.- Feminino  
8.2.- Masculino  
 
9- Estado civil (assinalar com um “X”) 
9.1.- Solteiro(a)   

9.2.- Casado(a)   
9.3.- Viúvo(a)  
9.4.- Divorciado(a)  
9.5.- Outro (qual?)  
 
10- Habilitações (assinalar com um “X”) 

Níveis Completo Incompleto 
10.1.- Ensino básico primário (4 anos)    
10.2.- Ensino básico 2º ciclo (6 anos)    
10.3.- Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 
5º ano do liceu)  

  

10.4.- Ensino secundário (10/11 ano ou antigo 7º 
ano do liceu)  

  

10.5.- 12º ano   
10.6.- Bacharelato    
10.7.- Licenciatura    
10.8.- Mestrado    
10.9.- Doutoramento    
10.10.- Outro (qual?)    
     10.1.1.- No caso de licenciatura, mestrado ou doutoramento, especificar a área. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________ 
 
     
       Muito obrigada pela colaboração. 
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Anexo J - Guião de entrevista aos responsáveis das organizações da 
economia social - componente cooperativa 

 
 
I - Mini-questionário nº 17  
 
II - Percepção sobre a economia social  
 
II 1- A nível global  
 
1- Defina economia social. Quais são os seus componentes? Em que se baseia 
para os identificar? Quais os valores das organizações da economia social 
(solidariedade, gestão democrática, liberdade de adesão, responsabilidade 
social, não domínio do capital, princípio de igualdade, etc.)? O que é que as 
distingue do sector público e do sector privado? Que vantagens e 
desvantagens têm relativamente ao sector público e ao sector privado? 
 
2- Relevância e reconhecimento actual da economia social em Portugal. Áreas 
de actividade (protecção social, serviços sociais, saúde, educação e formação, 
inserção, etc.), grupos-alvo, tendências de evolução. 
 
3- Posição do Governo relativamente às organizações da economia social. 
Relação destas organizações com o Governo e as autarquias.  
 
4- Qual a esperança que se pode depositar na economia social enquanto 
assume um papel de satisfação de necessidades? Será ela um complemento 
ou a alternativa? Constituirá a economia social uma outra forma de 
empreender? 
 
5- Qual o papel da economia social (poder económico e social, emprego, 
utilidade social, consideração pelas necessidades, integração de grupos 
excluídos, melhoria das condições de vida, desenvolvimento local, etc.)? Qual 
a sua utilidade? Qual a sua importância a nível local?  
 
6- A economia social como empregadora: quem trabalha na economia social 
(sexo; idade; condição socio-económica; habilitações, …), Que tipo de 
emprego é criado? Os empregos criados pela economia social são para grupos 
considerados desfavorecidos (mulheres, minorias étnicas, emigrantes, 
desempregados de longa duração, etc.)? Qual a sua importância como 
empregadora (têm capacidade para criar emprego; permitem a criação de 
emprego estável; contribuem para a diminuição do desemprego na área de 
influência; permitem oportunidades de emprego em áreas inovadoras; 
contribuem para empregar pessoas menos qualificadas, etc.)? 
 
7- Ameaças: soluções e alternativas. 
Oportunidades: linhas de actuação. Adequação às necessidades actuais. 
Novas tendências. Enquadramento na sociedade. 
 

                                                 
7 Ver Anexo M. 
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II 2 - Ao nível da própria realidade cooperativa 
 
1- O que é para si uma cooperativa? 
 
2- Quantos são os princípios cooperativos? Consegue identificá-los? (1º - 
adesão voluntária e livre; 2º - gestão democrática pelos membros; 3º - 
participação económica dos membros; 4º - autonomia e independência; 5º - 
educação, formação e informação; 6º - intercooperação e 7º - interesse pela 
comunidade).  
 
3- Qual o potencial das cooperativas (criar e desenvolver as actividades 
geradoras de rendimento e empregos dignos e duráveis; valorizar os RH e 
desenvolver o conhecimento dos valores, vantagens e benefícios do 
movimento cooperativo; desenvolver o seu potencial económico, incluindo as 
suas capacidades empresariais e de gestão; fortalecer a competitividade e 
aceder aos mercados e aos financiamentos institucionais; melhorar o bem estar 
económico e social; contribuir para o desenvolvimento humano durável; …)? 
 
 
II 3 - A nível da própria organização  
 
1- Como descreveria a identidade do vosso domínio de actividade? A que 
termos/expressões recorreria para identificar o tipo de actividades 
desenvolvidas? Como avalia o grau de reconhecimento de pertença à 
economia social da organização que representa na perspectiva dos seguintes 
intervenientes: órgãos de gestão/direcção; trabalhadores/voluntários; 
utentes/clientes/sócios. 
 
2- Solidariedade; gestão democrática; liberdade de adesão; responsabilidade 
social; não domínio do capital; participação; finalidade primeira de ordem 
social; princípio da igualdade entre os membros; etc. são alguns dos valores 
utilizados para descrever a economia social. Entre estes valores (ou 
eventualmente outros), quais são aqueles com que mais se identificam? De 
que forma os procuram dinamizar?  
 
 
III - Enquadramento 
 
1- Origens da cooperativa: motivos que justificaram a existência 
(oportunidade para o desenvolvimento de actividades; necessidades não 
satisfeitas; necessidade de criar emprego; valorização de recursos locais; …). 
Quem esteve na origem da sua fundação? Qual ou quais os problemas que 
estiveram na origem da vossa acção? Foram ou ainda são problemas 
específicos do local onde estão implementados? A natureza dos problemas 
tem evoluído, isto é, há novas situações a que é preciso dar resposta? 
 
2- A quando remonta a definição da missão e dos objectivos? Quem os 
definiu? Como é que tudo se processa? A missão inicial e os objectivos têm 
sofrido alterações? Se sim, quais? Qual tem sido a evolução ao longo do 
tempo? 
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3- Projecto em si (objectivos e fins que se pretendem alcançar; estratégia 
adaptada; métodos de trabalho; modelos de gestão). Quais os valores do 
vosso projecto (ideias fortes). Descrição dos aspectos favoráveis (liderança; 
visão partilhada; mobilização de recursos; adesão rápida da comunidade ao 
projecto; apoios diversos; apoios políticos; …). Descrição das dificuldades 
(âmbito demasiado vasto da cooperativa; fraca implicação financeira dos 
membros; falta de planificação das actividades; ausência de uma visão 
partilhada; falta de recursos; burocracia; falta de apoios; etc.) 
 
4- Condições para a concretização do projecto (coesão interna; 
sensibilização; implicação dos cidadãos; capacidade organizacional; recursos 
humanos; formação; relações de apoio e redes externas; recursos materiais; 
recursos financeiros; capacidade de análise e avaliação; reconhecimento; 
apoios; compromissos institucionais). Quais os principais desafios com que se 
debatem? 
 
5- Recursos. Os recursos disponíveis (de todo o tipo) permitem assegurar 
adequadamente a missão e os objectivos? Como decidem e quem decide a 
afectação dos recursos? 
 
6- Natureza inovadora. Até que ponto as respostas existentes são suficientes, 
adequadas e correspondem às necessidades? Em que aspectos é que as 
vossas respostas se diferenciam comparativamente a quem desenvolve 
actividades semelhantes às vossas? O que desenvolvem tem um carácter 
inédito, inovador? 
 
7- Preocupações com a imagem. Procuram reforçar a imagem? Com que 
estratégia? Com que meios? Com que resultados? Qual é a imagem que as 
pessoas (população onde estão inseridos) têm sobre a vossa cooperativa? 
Apercebe-se a população do potencial e do papel que representam?  
 
8- Quais os pontos fortes e pontos fracos da vossa cooperativa?  
 
 
IV - Posicionamento face ao meio local 
 
1- Como seguem a evolução do contexto local. Em que medida é que o 
meio envolvente condiciona a actividade desenvolvida? Como aproveitam as 
oportunidades? Como contornam as ameaças? 
 
2- Sentem que a organização está enraizada no meio? O meio no qual estão 
inseridos apoia-vos ou é fonte de contrariedades?  
 
3- Vantagens da implementação no meio (proximidade; acessibilidade; 
confiança; produção a preços acessíveis; isenções fiscais; mobilização do 
voluntariado; oferta de serviços adequados; …). 
 
4- Sentem que têm concorrência no exercício das vossas actividades? Em 
caso afirmativo, quem representa essa concorrência? 
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5- Considera que a actividade da sua organização tem influência no 
desenvolvimento local? Se sim, como? 
 
6- Considera que são uma organização socialmente responsável? Justifique. 
 
 
V - Relações estabelecidas  
 
1- Nível de integração vertical: (integração da organização noutra(s) de 
âmbito nacional ou internacional). Formas de diálogo, de cooperação, de 
actuação, etc. Vantagens (estar melhor informado; aceder a cursos de 
formação; estar representado perante outras organizações; contribuir para o 
desenvolvimento da economia social; …) 
 
2- Grau de integração horizontal: colaboração com outras organizações que 
realizam actividades semelhantes. Identificação das organizações com que 
colaboram. Razões para a colaboração (troca de experiências; trabalhar em 
conjunto; melhorar a capacidade de resposta; defender os valores; melhorar a 
eficácia do trabalho; melhorar as relações; trabalhar em torno de um objectivo 
comum; etc.). Formas de colaboração (permanente ou esporádica). Tipos de 
actividade em que colaboram. Aspectos positivos e negativos da colaboração. 
Dificuldades na colaboração. Motivos para a não colaboração. 
 
3- Ligações com o Estado e com as autarquias: em que circunstâncias as 
estabelecem; que tipo de apoios recebem; pontos positivos e pontos negativos 
dessas relações; aspectos a simplificar; aspectos a completar e/ou melhorar; 
etc.). Avaliação das opções políticas do Estado em matéria cooperativa.  
 
4- Ligações com o Sector Privado: estabelecem ou não (justificar). Em caso 
afirmativo, em que circunstâncias e com que objectivos? São experiências para 
repetir?  
 
5- Mantêm ligações com outras organizações sem ser as que forem 
referidas? Em caso afirmativo, com quem e com que objectivos? 
 
 
VI - Estrutura e Gestão  
 
1- Estrutura organizativa: existência de organograma (explorar repartição por 
sexo); tipo; número de níveis hierárquicos; evolução; transformações recentes 
na estrutura (causas); centralização/descentralização; integração e 
diferenciação das funções.  
 
2- Até que ponto a estrutura existente define a especificidade do vosso 
projecto e do seu funcionamento?  
 
3- A cooperativa possui uma estrutura profissionalizada destinada a 
concretizar os seus projectos? Quais as vantagens e desvantagens desta 
situação? E, no caso contrário, quais as vantagens e desvantagens de não 
terem uma estrutura profissionalizada? 
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4- Como é feita a gestão da cooperativa? Como definiria o estilo de gestão 
aqui praticado (autoritário, democrático, participativo …)? Como é que são 
tomadas as decisões?  
 
5- Quantos sócios têm na cooperativa?  
 
6- Como respondem às exigências actuais de qualidade, rapidez, inovação, 
capacidade de resposta, entre outras?  
 
7- Existem desfasamentos importantes entre o prescrito e o real? Como são 
geridas as tensões que podem surgir entre a necessidade de assegurar uma 
certa continuidade e a necessidade de evoluir? 
 
 
VII - Dados relativos às actividades 
 
1- Descrição das actividades: tipo de actividades desenvolvidas. Evolução ao 
longo do tempo (Repetem-se? Têm tido maior alcance no seu âmbito de 
actuação? Centram-se em novas actividades? etc.). 
 
2- Desenvolvimento das actividades: problemática que rodeia o seu 
desenvolvimento. Grau de eficácia. Sistemas de avaliação a curto, médio e 
longo prazo. 
 
3- De que forma avalia a evolução das actividades nos últimos cinco anos 
(aumentou, diminuiu, manteve-se)? 
 
4- Que situações contribuíram para essa evolução (situação económica, 
apoio do Estado, concorrência, aumento dos custos, dificuldades financeiras, 
problemas sociais, actuações dos governos, aumento da procura, aumento de 
recursos próprios, aumento de apoios externos, celebração de acordos com o 
Estado, programas comunitários, pedidos da autarquia, etc.)? 
 
5- Sentem que têm lacunas no desenvolvimento das vossas actividades? O 
que necessitariam para as preencher? 
 
6- Existem actualmente algumas novas actividades que gostassem de ver 
desenvolvidas? Em caso afirmativo, quais? Para responder a que 
necessidades?  
 
 
VIII - Dados relativos ao financiamento  
 
1- Orçamento: origens e aplicações  
1.1.- Origens: identificação das fontes de financiamento (financiamento 
público, cotizações, receitas de actividades, auto-financiamento, património, 
dádivas, mecenato, etc.). Importância de possíveis défices de financiamento ou 
dependência de alguma fonte de financiamento.  
1.2.- Aplicações: identificação das aplicações. 
1.3. - Orçamento anual - Qual o valor do orçamento anual da instituição? 
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1.4.- Património: elementos patrimoniais. Quem faz a sua gestão. Problemas 
que enfrentam. 
1.5.- Como avalia a situação económico-financeira da cooperativa? 
 
 
IX - Dados relativos aos Recursos Humanos 
 
Mini-questionário nº 28 
 
1- Dimensão da cooperativa 
 
     1.1.- Voluntários  
 
1.1.1.- A cooperativa tem voluntários? (Em caso negativo, quais os motivos? 
Gostariam de ter voluntários? Porquê?) 
 
1.1.2.- Caracterização voluntários: idade, habilitações, horas dedicadas ao 
voluntariado, origem, tarefas realizadas … Aspectos positivos e negativos do 
voluntariado.  
 
1.1.3.- Sentem necessidade de ter mais voluntários? Porquê? Em caso 
afirmativo, para que tipo de funções (dirigentes, de animação, gestão ou de 
administração, técnicas ou que requeiram qualificações particulares, outras 
(quais?)? 
 
1.1.4.- Percepção dos trabalhadores em relação aos voluntários (colaboração; 
“ladrão de emprego”; cidadania; forma de ocupar o tempo; fonte de prestígio 
social; espírito de ajuda e solidariedade para com o próximo; …). 
 
1.1.5.- Como recrutam e seleccionam os voluntários? Como gerem a sua 
presença ao nível da repartição de tarefas, da planificação de horários, etc? 
Que formação devem ter estes voluntários? Como avaliam o seu trabalho?  
 
 1.1.6.- Alguma vez a cooperativa enquadrou voluntários nos seus 
quadros? Em caso afirmativo: em que condições? Para que funções? 
 
 1.1.7.- As acções dos voluntários estão organizadas e planeadas ou 
ocorrem de forma informal e esporádica?  
 
 
     1.2.- Trabalhadores  
 
1.2.1.- A situação a 31 de Dezembro de 2007 ao nível do enquadramento 
jurídico dos trabalhadores é muito diferente comparativamente há alguns anos 
atrás? Relativamente às formas de emprego existentes, quais as suas 
vantagens e desvantagens? Como perspectiva a evolução do emprego na 
cooperativa (igual, positiva, negativa)? Em caso afirmativo, isso ficará a dever-
se a que factores (às actividades da cooperativa, à necessidade de responder 

                                                 
8 Ver Anexo N. 
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a outras necessidades; à inserção de públicos desfavorecidos; à diversificação 
de recursos económicos; à inovação e a experiências sociais; …)? Em caso 
negativo, tipo de factores justificativos (problemas financeiros; perda de 
controlo do projecto; instrumentalização pública; “mercantilização” de 
actividades; …)? E a evolução das actuais formas de emprego existentes na 
cooperativa?  
 
1.2.2.- Qual é o tipo de horário predominante (horário a tempo inteiro – fixo 
e/ou rotativo; horário a tempo parcial - fixo e/ou rotativo; horário nocturno; outra 
situação - qual?)? 
 
1.2.3.- Costumam ter trabalhadores subsidiados? Em caso afirmativo, quais as 
razões da sua utilização (preencher falhas de pessoal; responder a problemas 
locais de emprego; inserção no mercado de trabalho de pessoas com 
dificuldades; responder a um aumento da procura de produtos/serviços; …). 
Quais as perspectivas destes trabalhadores (ingressarem na organização com 
outro tipo de vínculo; continuarem, ao abrigo de programas subsidiados; 
desemprego; encontrar emprego noutras organizações similares; …)? 
 
1.2.4.- Empregam trabalhadores com deficiência? Em caso afirmativo, para que 
funções? Que importância atribuem a esta situação? 
 
 1.2.5.- Esta organização respeita o Código do Trabalho e as normas da 
Segurança Social? 
 
 1.2.6.- Na sua opinião, quais são os principais factores de satisfação dos 
trabalhadores desta cooperativa (experiência de vida; sentimento de ser útil; 
autonomia nas tarefas; trabalho diversificado; contacto com as pessoas; …)? E 
de insatisfação (salários baixos; sobrecarga de trabalho; trabalho não 
permanente; tarefas e responsabilidades mal definidas; condições de trabalho; 
poucas oportunidades; problemas de comunicação; …)? 
 
 
X - A Gestão de Recursos Humanos 
 
1- Existe na estrutura da organização alguém que se ocupe exclusivamente 
da função gestão de recursos humanos? Não existindo, quem é que trata 
destas tarefas? A que outras funções se dedica? 
 
2- Como avalia o grau de formalização das políticas de RH? 
 
3- Práticas de GRH 
 
     3.1.- Descrição e Análise de Funções. Existe algum procedimento de 
descrição e análise de funções? (Desde quando? Quem é o responsável? É 
feita para todas as funções? Como fazem? Com que objectivos?) 
 
     3.2.- Recrutamento, Selecção e Integração. Como organizam o processo 
de recrutamento e selecção? Quem o faz? Este processo encontra-se 
formalizado? Privilegiam alguns grupos de candidatos? (pessoal qualificado; 
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desempregados; pessoas com especiais dificuldades de inserção; pessoas da 
localidade onde estão implantados; …). Como realizam a integração dos novos 
colaboradores e como lhes procuram transmitir os valores? 
 
     3.3.- Formação. Os trabalhadores costumam frequentar acções de 
formação? Em caso afirmativo, quem as frequenta (todos, alguns…)? 
Estabelecem prioridades? Onde as frequentam (no local de trabalho ou fora 
dele)? No caso de ser no local de trabalho, quem são os formadores? Em que 
áreas recebem formação? Com que objectivos? Existe uma planificação das 
necessidades de formação? Qual o tipo de formação (em sala; no posto; auto-
formação; via computador, …). Fazem a avaliação dos resultados da 
formação? Em caso afirmativo, de que forma? A formação tem correspondido 
às necessidades? Existem algumas áreas de formação onde entendam existir 
maiores lacunas?  
 
    3.4.- Avaliação de Desempenho. Existe algum procedimento relativamente 
à avaliação de desempenho? É colocado em prática? Com que objectivos? 
Quais são os métodos de avaliação utilizados? Quem a faz? Qual a 
periodicidade com que é feita? Todos os trabalhadores são avaliados? Quais 
as consequências dos resultados da avaliação de desempenho (carreira; 
salários; …)? 
 
     3.5.- Salários. Que factores (internos e externos) determinam a definição da 
política social aqui praticada? Como avalia a política salarial existente 
comparativamente à Função Pública e ao Sector Privado (acima; igual; 
abaixo)? Quais são os componentes do salário? Para além do salário-base, 
dispõem os trabalhadores de outro tipo de benefícios? Em caso afirmativo, 
especifique. 
 
     3.6.- Carreira. Quais as possibilidades de evoluir na carreira dentro da 
organização? De que depende essa evolução? 
 
4- Quais pensa serem as principais prioridades, necessidades e dificuldades 
em matéria das gestão das pessoas aqui na organização? 
 
5- Como se articulam as políticas de RH com a gestão RH voluntários (caso 
existam)? 
 
 
XI - O futuro  
 
Como vê o futuro da cooperativa? É capaz de efectuar uma projecção sobre o 
que será esta cooperativa dentro de alguns anos (actividades; população-alvo; 
dimensão; emprego; funcionamento; recursos humanos; estrutura; …)?  
 
XII - Dados pessoais do responsável  
 
Mini-questionário nº 39 

                                                 
9 Ver Anexo O. 
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1- Descreva a forma como chegou até esta função (concurso, eleição, convite, 
candidatura espontânea, …).  
 
2- O que é que o motivou e o que é que ainda o motiva na opção de estar 
numa organização com estas características?  
 
3- Ocupou sempre as actuais funções? Em caso negativo, que outra ou outras 
funções desempenhou nesta cooperativa? O que suscitou as alterações? 
 
4- Esta função constitui a sua principal actividade profissional? Em caso 
negativo, que outra ou outras actividades profissionais tem? Não sendo a sua 
actividade principal, quantas horas por semana dedica à cooperativa? 
 
5- Descreva o seu percurso profissional. 
 
6- Quais são as suas principais tarefas na organização? (descrever o mais 
detalhadamente possível). 
 
7.- Na posição que actualmente ocupa é confrontado com alguma evolução? 
Se sim, qual(ais)? A que se deve(m)? 
 
8- No âmbito do exercício das suas funções, tem frequentado acções de 
formação? Em caso afirmativo sobre que temáticas têm sido essas acções de 
formação? 
 
9- No âmbito do exercício das suas funções, já recorreu alguma vez a serviços 
de consultadoria? Em caso afirmativo, em que situações? 
 
10- A sua função é remunerada? Qual o seu vínculo contratual? 
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Anexo L - Grelha: guião de entrevista aos responsáveis das organizações da 
economia social - componente cooperativa 

 
1- Dimensão de Identidade 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores 

Perguntas  

1.1.- Em relação à própria 
cooperativa 
 

Dados de identificação 
Instalações  
Ramo cooperativo 
Espécie da cooperativa 
Tipo de produção 
Número de sócios 

Mini-questionário nº 1 
(todas as questões) 
 
Bloco VI (questão 5) 

1.2.- Em relação à 
Economia Social   

     1.2.1.- A nível global 

Conceito  
Componentes  
Valores 
Diferenças  
Reconhecimento  
Relações institucionais 
Áreas de actividade  
Grupos-alvo 
Meio (oportunidades e 
ameaças) 

 
 
Bloco II 1 (questões 1; 2; 
3; 4; 7) 
 

     1.2.2.- Ao nível da 
própria realidade 
cooperativa 

Conceito 
Princípios  
 

 
Bloco II 2 (questões 1 e 2) 
 

     1.2.3.- A nível da 
própria organização 

Traços específicos 
Sentimento de pertença 
Valores  

 
Bloco II 3 (todas as 
questões) 
 

 
 

2- Dimensão Relacional-Contextual 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores 

Perguntas  

2.1.- Relação com o meio 
envolvente local e imagem 
no meio 

Evolução contexto local  
Enraizamento no meio  
Potencialidades e 
contrariedades desta 
relação  
Imagem no meio 

Bloco III (questão 7) 
 
Bloco IV (questões 1; 2; 3; 
4; 6) 
 
Bloco VI (questão 6) 

2.2.- Relações 
institucionais  

Integração vertical 
Integração horizontal 
Ligações com o Estado e 
autarquias  
Ligações sector privado  
Outras ligações  

 
Bloco V (todas as 
questões) 
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3- Dimensão Organizacional 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores 

Perguntas  

3.1.- Origens  

Causas do aparecimento 
“Autores”  
Missão e objectivos 
iniciais  

Bloco III (questões 1 e 2) 

3.2.- Estrutura  

Organograma 
Formal 
Informal 
Centralização  
Descentralização  
Integração/Diferenciação  

Bloco VI (questões 1; 2; 3) 

3.3.- Projecto em si  

Objectivos 
Estratégia 
Métodos de Gestão 
Facilidades  
Problemas 
Condições de realização  
Recursos  
Processos de avaliação  

Bloco III (questões 2; 3; 4; 
5) 
 
Bloco VI (questões 4 e 7) 
 
Bloco VII (questão 2; 3; 5; 
6;) 

3.4.- Actividades Descrição actividades  
 
Bloco VII (questão 1) 
 

3.5.- Financiamento  

Origens  
Aplicações  
Orçamento  
Património 

Bloco VIII (todas as 
questões) 

3.6.- Recursos Humanos e 
Gestão de Recursos 
Humanos 

Voluntários 
Trabalhadores 
Práticas de Gestão de 
Recursos Humanos 

Mini-questionário nº 2 
(todas as questões) 
 
Bloco IX (todas as 
questões) 
 
Bloco X (todas as 
questões) 

3.7.- Evolução face à 
situação inicial  

Evolução 
Alterações  
Desafios  

Bloco III (questão 2) 
 
Bloco VII (questões 1, 3; 
4) 

3.8.- Pontos Fortes/Pontos 
Fracos  

Forças  
Fraquezas  

Bloco III (questão 8) 

3.9.- Natureza inovadora As diferenças  
 
Bloco III (questão 6) 
 

3.10.- Perspectivas futuras  
Desafios 
Projecções  
Tendências  

Bloco III (questão 4) 
 
Bloco XI (todas as 
questões) 
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4- Dimensão de Utilidade 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores Perguntas  

4.1.- Contributos  

Papel/utilidade 
Complemento/alternativa 
Outra forma de 
empreender  
Satisfação necessidades  
Potencial 

Bloco II 1 (questões 1; 4; 
5; 6) 
 
Bloco IV (questões 5 e 6) 
 
Bloco II 2 (questão 3) 

 
5- Dimensão Individual 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores Perguntas  

Dimensão Individual 
 
 

Antiguidade  
Idade 
Sexo 
Habilitações  
Estado civil 
Motivações  
Vínculo à organização  
Tarefas desenvolvidas  
Percurso profissional 
(dentro e fora) 

 
 
 
Mini-questionário nº 3 
(todas as questões) 
 
 
Bloco XII (todas as 
perguntas) 
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Anexo M - Mini-questionário nº1 - Dados Identificativos Gerais - 
componente cooperativa  

 
Data: ____/____/____  
 
I – Caracterização geral  
Identificação da Cooperativa:  
 
Morada:  
 
Código postal:                                                 Localidade:  
Concelho:                                                                  Distrito:  
Telefone:                                                                    Fax:  
Telemóvel:  
E-mail:  
Site:  
Data da constituição:                                             Data de início de actividade:  
 
 
2- Instalações (assinalar com um “X”) 
2.1.- Próprias   
2.2.- Alugadas   
2.3.- Gratuitas   
2.4.- Outra situação (qual?) 
 

 

 
 
3- É uma cooperativa do (assinalar com um “X”) 
3.1.- Ramo Agrícola   
3.2.- Ramo Artesanato  
3.3.- Ramo Comercialização   
3.4.- Ramo Consumo   
3.5.- Ramo Crédito  
3.6.- Ramo Cultura  
3.7.- Ramo Ensino   
3.8.- Ramo Habitação e Construção   
3.9.- Ramo Produção Operária   
3.10.- Ramo Serviços  
3.11.- Ramo Solidariedade Social  
 
 
4- Espécie de cooperativa (assinalar com um “X”) 
4.1.- 1º Grau   
4.2.- Grau Superior  
 
 
5- Tipo de produção (assinalar com um “X”) 
5.1.- Bens   
5.2.- Serviços   
5.3.- Bens e serviços  
 
 
       Muito obrigada pela colaboração. 
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Anexo N - Mini-questionário nº 2 - Voluntários e Recursos Humanos - 
componente cooperativa  

 
Data: ____/____/____  
 
Nome da Cooperativa: ________________________________________________ 
Concelho: ___________________________________________ 
 
1- Dimensão da organização  
 
     1.1.- Voluntários  
A organização tem voluntários? (assinale com um “X”) 

Sim   
Não   

 
Em caso afirmativo, apresente a evolução do número de voluntários 
          1.1.1.- Evolução do número de voluntários (dados para o final de cada ano)  

Nº voluntários/Anos 1999 2001 2003 2005 2007 
Homens       
Mulheres      

Total      
 
     1.2.- Trabalhadores  
 
          1.2.1.- Evolução do número de trabalhadores (dados para o final de cada ano)  

Nº Trabalhadores 
/Anos 

1999 2001 2003 2005 2007 

Homens       
Mulheres      

Total      
 
 1.2.2.- Em 31 de Dezembro de 2007, qual a situação da instituição 
relativamente aos seguintes pontos:  
 

1.2.2.1.- Repartição do número de trabalhadores segundo o escalão etário 
Menos de 
30 anos 

30 a 44 
anos 

45 a 54 
anos 

55 a 65 
anos 

+ de 65 
anos 

Total 

      
 

1.2.2.2.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações escolares 
Níveis H M T 

Ensino básico primário (4 anos)     
Ensino básico 2º ciclo (6 anos)     
Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o 
antigo 5º ano do liceu)  

   

Ensino secundário (10º/11º ano ou 
antigo 7º ano do liceu)  

   

Ensino secundário (12º ano)    
Bacharelato     
Licenciatura     
Mestrado     
Doutoramento     
Outro (qual?)     

Total    
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1.2.2.3.- Repartição do número de trabalhadores segundo o estado civil  
Estado civil H M T 

Solteiro(a)    
Casado(a)     
Viúvo(a)    
Divorciado(a)    
Outro (qual?)    

Total    
 
 

1.2.2.4.- Repartição do número de trabalhadores segundo o enquadramento jurídico 
Formas de Emprego H M T 
Contrato de duração indeterminada     
Contrato de duração determinada     
Trabalho a tempo parcial    
Trabalho independente     
Empresas de trabalho temporário    
Trabalho sazonal     
Outras (quais)?    

Total    
 
 

1.2.2.5.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão 
etário  

Formas de Emprego Menos 30 
anos 

30 a 44 
anos 

45 a 54 
anos 

55 a 65 
anos 

+ de  
65 anos 

Total  

Contrato de duração indeterminada        
Contrato de duração determinada        
Trabalho a tempo parcial       
Trabalho independente        
Empresas de trabalho temporário       
Trabalho sazonal        
Outras (quais)?       

Total       
 
NOTA: Se não for possível preencher o próximo quadro (1.2.2.6) obedecendo à 
repartição dos trabalhadores tal como está apresentada, solicitamos-lhes o 
preenchimento do último quadro que vos permitirá apresentar a vossa própria 
repartição dos trabalhadores.  
 
 

1.2.2.6.- Distribuição do número de trabalhadores por nível de qualificação 
 H M T 
Quadros Superiores    
Quadros Médios     
Enc.; Cont. e Chefes de Equipa    
Prof. Altamente Qualificados     
Prof. Qualificados     
Prof. Semi-qualificados     
Prof. Não Qualificados     
Praticantes e Aprendizes    
Outro     

Total    
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Distribuição do número de trabalhadores por categorias profissionais  
Categorias  H M T 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Total    
 
 
       Muito obrigada pela colaboração.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

Anexo O - Mini-questionário nº 3 - Informações complementares sobre o 
responsável entrevistado - componente cooperativa 

 
Data: ____/____/____  
 
 
Nome da Cooperativa: _______________________________________________ 
Concelho: ______________________________________________________ 
 
 
1- Função/Cargo 
__________________________________________________________ 
 
2- Há quanto tempo está na instituição? (assinalar com um “X”) 
2.1.- Menos de 6 meses  

2.2.- Entre 6 meses a 1 ano  
2.3.- Entre 1 a 3 anos  
2.4.- Entre 3 a 5 anos  
2.5.- Entre 5 a 10 anos  
2.6.- Mais de 10 anos   
 
3- Reside no concelho em que a organização está implantada? (assinalar com um “X”) 
3.1.- Sim   
3.2.- Não  
 
4- O que o levou a integrar uma instituição desta natureza? Utilize a seguinte escala: 
1- Nada Importante; 2- Pouco Importante; 3- Importante; 4- Muito Importante; 5- 
Muitíssimo importante (assinalar com um “X”). 

Motivos 1 2 3 4 5 
4.1.- Clima de trabalho enriquecedor       
4.2.- Sentimento de ser útil      
4.3.- A experiência de vida proporcionada      
4.4.- A qualidade da instituição e sua cultura      
4.5.- A imagem/nome da instituição       
4.6.- Partilha de valores de uma equipa       
4.7.- Flexibilidade       
4.8.- Autonomia no exercício das tarefas       
4.9.- O percurso académico       
4.10.- A natureza do trabalho      
4.11.- As actividades desenvolvidas       
4.12.- O público a que ela se dirige       
4.13.- Outra(s) Qual(ais)?       
 
5- Pertence a alguma das seguintes organizações? (assinalar com um “X”) 

Organizações Actualmente 
5.1.- Associação recreativa e cultural   
5.2.- Clube desportivo  
5.3.- Partido político   
5.4.- Associação de moradores   
5.5.- Sindicato ou associação sócio-profissional   
5.6.- Grupo de acção social e cívica (ecológica/humanitária)   
5.7.- Outro tipo de associações   
5.8.- Nenhum   
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6- Que importância atribui aos seguintes aspectos? Utilize a seguinte escala: 1- Nada 
Importante; 2- Pouco Importante; 3- Importante; 4- Muito Importante; 5- Muitíssimo 
importante (assinalar com um “X”). 
 1 2 3 4 5 
6.1.- Actividade profissional       
6.2.- Participação social e política (activ. cívica, associativa, etc.)       
6.3.- Tempos livres       
6.4.- Família       
6.5.- Amigos       
6.6.- Bem-estar económico e consumo       
 
7- Idade  
  
 
8- Sexo (assinalar com um “X”) 
8.1.- Feminino  
8.2.- Masculino  
 
9- Estado civil (assinalar com um “X”) 
9.1.- Solteiro(a)   

9.2.- Casado(a)   
9.3.- Viúvo(a)  
9.4.- Divorciado(a)  
9.5.- Outro (qual?)  
 
10- Habilitações Escolares/Académicas (assinalar com um “X”) 

Níveis Completo Incompleto 
10.1.- Ensino básico primário (4 anos)    
10.2.- Ensino básico 2º ciclo (6 anos)    
10.3.- Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 
5º ano do liceu)  

  

10.4.- Ensino secundário (10/11 ano ou antigo 7º 
ano do liceu)  

  

10.5.- 12º ano   
10.6.- Bacharelato    
10.7.- Licenciatura    
10.8.- Mestrado    
10.9.- Doutoramento    
10.10.- Outro (qual?)    
     10.1.1.- No caso de licenciatura, mestrado ou doutoramento, especificar a área. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________ 
 
     
       Muito obrigada pela colaboração. 
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Anexo P - Guião de entrevista aos trabalhadores da economia social 
 
 
 
I - Considerações inicias 
 
• Fazer a apresentação pessoal e institucional (SOCIUS – ISEG) e FCT 
• Explicar os objectivos da entrevista 
• Enquadrar os objectivos da entrevista no projecto de investigação  
• Solicitar a autorização para gravar a entrevista 
• Garantir a confidencialidade e o anonimato dos entrevistados 
 
 
 
II - Origens/Percurso Familiar e Geográfico  
 
 
Sexo (identificado pela entrevistadora). Que idade tem? Onde nasceu? Qual a sua 
nacionalidade? Ainda vive na localidade onde nasceu? Em caso afirmativo, procurar 
obter algumas informações (descrição do local onde nasceu; recordações de 
infância; condições de vida; etc.). Em caso negativo, identificar o concelho onde 
reside, explorar os motivos da mudança da terra natal e obter informações sobre 
(descrição do local onde nasceu; recordações de infância; condições de vida; etc.)? 
Gostava de lá estar e/ou de lá ter ficado? Porquê? Ou gosta mais de viver onde está 
actualmente? Porquê?  
 
O que pensa do local onde mora? O que é que mais lhe agrada e o que mais lhe 
desagrada? Que vantagens existe em morar neste concelho? Consegue encontrar 
aqui tudo o que precisa? O que é que encontra mais facilmente aqui? O que faz falta 
aqui? O que não encontra aqui no concelho, onde procura? 
 
Como era constituído o seu agregado familiar de origem? Com quem viveu? Como 
eram/são os seus pais? Onde trabalhavam ou trabalham (obter informações sobre: 
profissão; situação contratual; condições de trabalho; salário; sector de actividade; 
natureza do trabalho; etc.)? Qual o seu nível de escolaridade? Que fontes de 
rendimento tinham/têm?  
 
Constituição da própria família. Composição do agregado familiar actual (descrever 
situação de cada um: trabalhador, estudante, reformado, etc.). Estado civil; nº de 
filhos e respectivas idades; profissão e nível de habilitações do cônjuge. Rendimento 
e fontes de rendimento (quantas pessoas recebem um salário e/ou rendimento no 
seu agregado familiar?); avaliação da situação económica do agregado familiar. 
Todos colaboram nas tarefas de casa? Quando surgem problemas quem é que os 
resolve? Os elementos do seu agregado familiar trabalham no concelho em que 
residem? A quem pertence a casa onde vive? Existe alguém no seu agregado 
familiar que esteja desempregado (há quanto tempo? O que têm feito? 
Consequências desta situação). 
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III - Escola/Estudos/Percurso escolar e formativo 
 
Habilitações actuais (descrever o percurso escolar e formativo até chegar à situação 
actual) 
 
Com que idade entrou para a escola? Alguma vez repetiu algum ano? Esta situação 
aconteceu mais do que uma vez? Onde estudou (escolas públicas, privadas,…)? 
Estudou sempre no mesmo concelho? Em caso negativo, quais os motivos dessa 
mudança? 
 
Alguma vez interrompeu o seu percurso escolar? Com que idade? Quais os motivos 
dessa interrupção (desinteresse; falta de oportunidades para continuar; problemas 
económicos; …) Gostaria de não o ter feito? No caso de não ter concluído ou ter 
abandonado a Escola, alguma vez retomou os estudos? Em caso afirmativo, quais 
as razões? Ainda pensa actualmente vir a continuar estudos? Em caso afirmativo, a 
que nível de ensino gostaria de chegar e em que áreas? 
 
Tem frequentado cursos de formação profissional ou outro tipo de cursos? Em caso 
afirmativo, de quem tem sido a iniciativa de frequentar esses cursos? Que razões o 
levam a frequentar esses cursos? Que avaliação faz da formação. No caso de não 
ter frequentado, quais as razões? 
 
Alguma vez foi trabalhador-estudante? Em caso afirmativo, o que motivou esta 
situação? Descreva detalhadamente os empregos que teve enquanto estudante e 
que vantagens e desvantagens identifica na situação de trabalhador-estudante? 
 
Ao longo do seu percurso escolar, realizou estágios? Em caso afirmativo, em que 
condições e onde ocorreram? Qual a importância desses estágios na sua vida 
pessoal e profissional? Esses estágios estiveram associados a políticas públicas de 
emprego? Alguma vez, esses estágios lhe proporcionaram o acesso a um emprego? 
 
Pensa que o seu percurso escolar e formativo foi útil para a sua vida pessoal e 
profissional? Porquê? A formação que recebeu ao longo da sua vida correspondeu 
às suas expectativas? Porquê?  
 
 
 
IV - Experiências e consequências de desemprego  
 
Alguma vez esteve desempregado? Em caso afirmativo, quantas vezes? Durante 
quanto tempo? O que esteve na origem dessas situações de desemprego? O que 
fez para sair da situação de desemprego? Consegue identificar alguma coisa boa no 
facto de ter estado desempregado? Quais as consequências do desemprego (nível 
de consumo; orçamento familiar; dívidas; empréstimos; impacto na relação com o 
cônjuge; nos filhos (se existirem); no funcionamento da família; etc.)? 
 
Enquanto esteve desempregado, teve algum tipo de ajudas? Se sim, quais? Durante 
quanto tempo durou essa ajuda? Essas ajudas foram importantes? O que 
permitiram? No caso de não ter tido ajudas, nomeadamente do Estado, a que se 
deveu essa situação? O que deixou de fazer, comprar e participar enquanto esteve 
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desempregado? Durante o período em que esteve desempregado, alguma vez 
recusou alguma oferta de emprego? Em caso afirmativo, porquê? 
 
Participou em programas para desempregados? Com que objectivos? 
Corresponderam às suas expectativas? Que vantagens e desvantagens lhe 
trouxeram? Em caso negativo, porque não participou? 
 
Durante o período em que esteve desempregado, quais foram as grandes 
dificuldades que sentiu na procura de um novo emprego? Foi fácil encontrar um 
novo emprego? Na sua opinião, o que é que o ajudou a encontrar um novo 
emprego? O que é que lhe dificultou a vida? (idade; sexo; raça; educação; formação; 
experiência; baixas qualificações; problemas de saúde; crianças a cargo; …). Que 
tipo de trabalhou procurou (natureza do trabalho, horário, salário, condições de 
trabalho, etc.)? Conseguiu encontrá-lo? 
 
 
 
V - Percurso Profissional  
 
a) Situação actual 
 
Explorar a seguinte informação: identificar o tipo de organização em que trabalha 
(cooperativa; IPSS; misericórdia; associação; centro social paroquial; fundação; …) 
e o concelho em que está localizada; profissão/categoria; o que faz; antiguidade; 
que idade tinha quando aqui começou a trabalhar; como chegou até este emprego; 
tipo de contrato (descrever desde a situação inicial até à actual); horário de trabalho 
(horas/dia e tipo de horário); salário; o que lhe permitiu vir trabalhar para aqui (nível 
de formação; estágios; área de especialização; competências individuais; 
experiência; etc.). Desempenhou sempre as mesmas funções? Em caso negativo, 
caracterize as diferentes funções que teve (tipo de tarefas, ritmo de trabalho, 
natureza do trabalho, grau de independência, dificuldades, grau de 
responsabilidade, etc.). Acha que poderia fazer aqui outro tipo de trabalho? Em caso 
afirmativo, qual e porquê? Grau de satisfação em relação ao seu trabalho e ao seu 
emprego actual. 
 
Porque veio trabalhar para esta instituição? Qual o significado deste emprego e 
deste trabalho para si? Como define a organização onde trabalha? 
 
O que é que mais lhe exige o seu trabalho? Que conhecimentos e competências são 
necessárias para realizar o seu trabalho? Acha que detém esses conhecimentos e 
essas competências? O que gosta mais e o que gosta menos de fazer no trabalho 
que faz? Quais os principais imprevistos/problemas que surgem no seu trabalho? 
 
Gosta do que faz? O que mais o motiva a trabalhar aqui? Para si era indiferente 
trabalhar noutra instituição? Quais os factores que mais valoriza no seu trabalho e 
no seu emprego? Quais os factores a que atribui menos importância no seu trabalho 
e no seu emprego?  
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Para além deste emprego, tem actualmente mais algum emprego? Identifique-o(s). 
Quais as razões que o levam a ter mais do que um emprego? Quais as vantagens e 
desvantagens desta situação?  
 
b) 1º emprego  
 
Idade com que começou a trabalhar. Como é que o obteve o seu primeiro emprego? 
Caracterize-o (profissão; tarefas; dimensão da entidade empregadora; sector de 
actividade; entidade patronal; duração do emprego; horário; salário; nível de 
satisfação; correspondência com as expectativas iniciais; etc.)  
 
Qual a importância do 1º emprego na sua vida pessoal e profissional?  
 
O seu 1º emprego constitui ainda hoje o seu emprego? Em caso negativo, quantas 
vezes mudou de emprego, isto é, quantos empregos teve até hoje (não contar o 
actual ou actuais)?  
 
c) O passado profissional  
 
No caso de já ter tido vários empregos: 
- identifique o melhor e o pior emprego que teve até hoje e justifique as suas 
escolhas. 
- qual foi o emprego mais importante que teve até hoje? Porquê? Foi o que mais 
gostou? Porquê? 
- existiu algum momento no seu passado profissional em que tivesse tido mais do 
que um emprego ao mesmo tempo? Em que circunstâncias é que esta situação se 
proporcionou? Que avaliação faz das vantagens e desvantagens de ter mais do que 
um emprego? 
- caracterize detalhadamente os empregos que teve antes do actual (do mais 
recente para o mais antigo) (profissão; tarefas; dimensão da entidade empregadora; 
sector de actividade; entidade patronal; duração do emprego; horário; salário; nível 
de satisfação; correspondência com as expectativas iniciais; etc.) 
- os empregos passados eram muito diferentes do actual? Em caso afirmativo, que 
diferenças são essas? 
- os empregos anteriores foram importantes para a obtenção do seu emprego 
actual? 
 
d) Avaliação do percurso profissional  
 
Como avalia a sua trajectória profissional (evolução contínua; regressão; 
estagnação; evolução lenta e em ziguezague, outra (qual?))? No seu percurso 
profissional, distingue algum momento (positivo ou negativo) com algum significado 
especial? Que factores/situações o ajudaram a construir o seu percurso profissional? 
Que factores/situações o prejudicaram? Olhando para o seu passado, pensa que 
terá existido alguma coisa que teria feito uma grande diferença entre a sua actual 
situação (pessoal e profissional) e o que ela poderia ser? Comentário sobre a sua 
experiência e percurso profissional - sucessos e insucessos. Considera que as suas 
oportunidades de trabalho e de emprego têm vindo a melhorar ou a piorar? Porquê? 
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e) Criação do próprio negócio 
 
Alguma vez criou o seu próprio negócio? Em caso afirmativo, em que 
área/sector/actividade? Ainda tem esse negócio? O que o motivou a fazê-lo? Que 
vantagens e desvantagens tem para a sua vida ter o seu próprio negócio? 
 
f) Experiência de emigração  
 
Alguma vez esteve emigrado? Em caso afirmativo, em que país? O que o levou a 
sair do país? No caso de ter estado a trabalhar, identifique para cada um dos 
empregos que teve a seguinte informação: profissão; tarefas; dimensão da entidade 
empregadora; sector de actividade; entidade patronal; duração do emprego; horário; 
salário; nível de satisfação; correspondência com as expectativas iniciais; etc. 
 
 
 
VI - Importância do trabalho e do emprego 
 
Porque que é que trabalha? Porque é importante ter um emprego? 
 
Gostava de fazer um trabalho diferente do que faz? De ter outra profissão? Se sim, 
qual? Gostava de ter um emprego diferente deste? Porquê? Em caso afirmativo, 
acha que actualmente tem hipóteses de o conseguir? 
 
Considera que a sua vida profissional e a sua vida pessoal/familiar têm sido 
facilmente conciliáveis? Porquê? 
 
 
 
VII - Futuro/Expectativas/Receios 
 
Quais são as sua expectativas/receios para os próximos três/cinco anos em termos 
profissionais e pessoais?  
 
Como pensa que vai ser o seu futuro aqui na instituição onde trabalha? 
(remuneração; desenvolvimento de competências; promoção; autonomia; 
possibilidades de formação; carreira; etc.). Pensa que este será o único e/ou último 
emprego da sua vida? Justifique.  
 
O que pensa sobre o futuro da instituição em que trabalha (actividades; população-
alvo; dimensão; emprego; funcionamento; recursos humanos; estrutura; …)? Tem 
receio de perder este emprego? Em caso afirmativo, porquê?  
 
Para finalizar, assinale um aspecto positivo e negativo de cada uma destas 
principais etapas da sua vida (infância, adolescência e idade adulta). 
 
 
 
 
 



 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117 

Anexo Q - Grelha: guião de entrevista aos trabalhadores da economia social 
 

Dimensão Componentes/ 
Indicadores 

Pergun-
tas  

Origens/percurso 
familiar e geográfico 
 
Situação individual e 
familiar  

Idade  
Sexo  
Concelho residência 
Estado civil 
Filhos 
Agregado familiar  
Pessoas com quem vive 
Rendimento do agregado 
Fontes de rendimento 
Situação económica do agregado 
Situação familiar  
Habilitações; condição perante o trabalho, 
situação profissional dos pais 
Local de nascimento 
Nacionalidade 
Meio envolvente 

Bloco II 

Percurso escolar e 
formativo 

Habilitações 
Formação 
Percurso escolar e formativo 
Importância da Escola 
Perspectivas para este percurso  

Bloco III 

Situação actual  

Tipo de organização da economia social 
Profissão/categoria profissional 
Antiguidade  
Tipo de contrato  
Horário de trabalho 
Salário  
Tarefas e evolução  
Grau de satisfação trabalho  
Grau de satisfação emprego  

Bloco V 

Percurso 
laboral/profissional  

1º Emprego  
O passado profissional 
A criação do próprio negócio 
A experiência de emigração 
Desemprego e consequências  
Avaliação do percurso profissional 

Bloco IV 
Bloco V 
 

Importância do 
trabalho e do 
emprego 

Motivações 
Apreciação pessoal  
Conciliação vida profissional versus vida 
pessoal/familiar 

Bloco VI 
Bloco V 

Expectativas e 
receios quanto ao 
futuro  

Expectativas e receios profissionais e 
pessoais 
Perspectivas sobre a entidade 
empregadora e sobre o próprio na 
organização 
“Balanço” pessoal 

Bloco VII 
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Quadro II.1.- Caracterização geral do concelho de Aguiar da Beira 
1- Traços gerais: o concelho pertence ao distrito da Guarda e é constituído por treze freguesias: Aguiar da 
Beira, Carapito, Cortiçada, Coruche, Dornelas, Eirado, Forninhos, Gradiz, Penaverde, Pinheiro, Sequeiros, 
Souto e Valverde. Tem uma área de 206,9 km2, com uma densidade populacional baixa (30,1 hab./km2). Um 
concelho muito rural a nível paisagístico, cultural, económico e social. 
2- População: a população residente tem vindo a diminuir (êxodo rural e emigração), pelo que a tendência 
para o envelhecimento populacional é uma realidade.  
3- Habitação: desajustamento de algumas políticas/programas destinados à habitação e a burocracia 
existente impossibilitam uma intervenção atempada. 
4- Acção social: instituições vocacionadas para as crianças e para os idosos, mas ainda insuficientes face ao 
envelhecimento do concelho. Foi feito um esforço importante nos últimos anos em matéria de iniciativas de 
apoio social. O concelho está praticamente todo coberto. Existem iniciativas privadas lucrativas. A Câmara 
Municipal tem tido um papel importante, nomeadamente com o apoio de recursos humanos, transportes, infra-
estruturas e materiais.  
5- Saúde: um centro de saúde, uma unidade móvel de saúde que se desloca às freguesias e tinham10 uma 
candidatura a uma unidade de cuidados de apoio continuados. Faltam algumas infra-estruturas 
complementares na área da saúde. 
6- Educação: taxa de analfabetismo importante, acompanhada por um baixo nível de qualificação da 
população. Tem-se registado uma diminuição do número de alunos matriculados em alguns níveis de ensino. 
Alguns problemas a este nível: insucesso escolar e abandono precoce. Encerramento de muitas escolas 
primárias. Uma candidatura para um pólo de uma escola profissional. 
7- Sectores de actividade: uma agricultura de subsistência, juntamente com a floresta (que era uma 
importante riqueza do concelho), a produção de maçã e produção do queijo da serra (existem aqui alguns 
problemas, pois os jovens preferem outras actividades e não a agricultura), vacarias e avicultura; a indústria é 
pouco significativa (lacticínios, transformação de madeira e metalomecânica) e os serviços e o comércio. 
8- Trabalho e emprego: o desemprego é um problema, nomeadamente para os jovens. Há muita emigração 
sazonal e quando estes trabalhadores regressam regista-se uma subida nos números do desemprego. A 
maior parte da população trabalha no sector terciário; a agricultura surge mais como segunda actividade.  
9- Transportes e acessibilidades: todo o concelho está abrangido pela rede de transportes.  
10- Segurança: não existem grandes problemas no concelho.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: é um concelho um pouco avesso ao associativismo. Mas, nos 
últimos anos, criaram-se algumas associações que têm feito um papel meritório, nomeadamente para 
salvaguarda da floresta. Existem associações recreativas e culturais, baseadas num espírito de voluntariado. 
A nível desportivo, o concelho evoluiu bastante a nível das infra-estruturas disponíveis.  
12- Grau de satisfação das necessidades: a satisfação das necessidades está muito centrada no sector 
público e, de um modo geral, todos os grupos etários conseguem satisfazer as suas necessidades. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: boa gastronomia, o turismo (as termas), potencialidades 
agrícolas e florestais, potencialidades históricas/patrimoniais e turísticas, produtos tradicionais de qualidade, 
fruticultura, avicultura, extracção de granito, paisagem natural, extracção de madeiras, pessoas com saber-
fazer tradicional, qualidade de vida. Pontos fracos/problemas: o alcoolismo, a violência doméstica, a quebra 
demográfica (encerram escolas e abrem lares e centros de dia), a falta de recursos humanos qualificados, o 
abandono escolar, alguma pobreza, o fraco nível de empregabilidade do concelho, a excessiva dependência 
dos subsídios, as acessibilidades, a desertificação, a quebra de valores familiares, a interioridade, o 
isolamento da população idosa, o tecido empresarial fraco, a falta de verbas.  

Fonte: entrevista ao presidente da câmara municipal e à técnica de serviço social da autarquia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 No momento de realização da entrevista.  
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Quadro II.2.- Caracterização geral do concelho Carregal do Sal  
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu, é constituído por sete freguesias: Beijós, Cabanas de Viriato, 
Currelos, Oliveira do Conde, Papízios, Parada e Sobral. Tem uma área de 116,9 km2 e uma densidade 
populacional de 91,0 hab. /km2. Situação geográfica privilegiada. 
2- População: desde a década de 60 até 2002, a população do concelho tem vindo a diminuir. No entanto, 
nos primeiros anos do século XXI é possível identificar uma tendência que contraria o que tem sido a 
realidade do concelho a este nível. Esta tendência pode estar associada a algum dinamismo do concelho em 
termos de comércio, serviços e indústria.  
3- Habitação: existe habitação social no concelho e vários projectos a este nível. Construção de novos 
edifícios habitacionais nos últimos anos. 
4- Acção social: é uma das áreas de actuação da autarquia e com várias acções a este nível. Existem IPSS 
no concelho que se dedicam fundamentalmente aos idosos, às crianças e à população com deficiência. 
5- Saúde: existe um Centro de Saúde sem internamento e duas extensões de saúde. Nesta área é possível 
encontrar também alguma iniciativa privada. 
6- Educação: o nível de habilitações da população do concelho é baixo e o analfabetismo e o abandono 
escolar são dois dos problemas do concelho. A nível de equipamentos escolares, o concelho está bem 
servido.  
7- Sectores de actividade: o sector primário tem conhecido uma perda de importância progressiva no 
concelho, ainda que existam condições para o seu desenvolvimento. Dentro do sector primário, o destaque vai 
para a vinha. Quanto ao sector secundário, o concelho dispõe de várias zonas industriais onde estão 
instaladas cerca de duas dezenas de empresas que abrangem áreas tão diversas como: o mobiliário, as 
confecções, os aglomerados de madeira, a serralharia, os mármores, os abrasivos, os alumínios e possui um 
estaleiro ferroviário. O sector dos serviços engloba serviços relacionados com a actividade económica e 
serviços de natureza social. 
8- Trabalho e emprego: dados para 2001 - taxa de actividade (40%) e taxa de desemprego (7,2%). O 
desemprego feminino é uma das preocupações do concelho. O sector secundário e terciário são os principais 
empregadores.  
9- Transportes e acessibilidades: melhorias significativas a este nível têm sido feitas nos últimos anos. Boas 
acessibilidades e proximidade relativamente a alguns importantes centros urbanos. Rede viária e de 
transportes razoável. Dispõe de rede de transportes escolares.  
10- Segurança: regista-se um ligeiro aumento da criminalidade, estando esta mesma criminalidade, 
associada, entre outros aspectos, à violência doméstica e a problemas de alcoolismo.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: número razoável de associações com diversas actividades. 
Praticamente existe pelo menos uma associação em cada freguesia. Enfrentam dificuldades de ordem 
financeira e a falta de adesão dos jovens às actividades desenvolvidas. O concelho dispõe de boas infra-
estruturas a nível desportivo e cultural.  
12- Grau de satisfação das necessidades: bem servido a nível de serviços. Quanto ao comércio, o concelho 
oferece já uma gama variada de produtos aos habitantes, satisfazendo praticamente todas as necessidades 
impostas pela sociedade e que asseguram uma maior e melhor qualidade de vida. 
13- Outras informações: preocupação com a protecção do ambiente e importante potencial turístico.  

Fonte: Câmara Municipal (s.d.), Pré-diagnóstico do Concelho de Carregal do Sal (Actualização); Câmara Municipal 
(2009), Diagnóstico Social do Concelho de Carregal do Sal. 
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Quadro II.3.- Caracterização geral do concelho de Castro Daire  
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu e ocupa uma área equivalente a 383,2 Km2, distribuída por 22 
freguesias: Almofala, Alva, Cabril, Castro Daire, Cujó, Ermida, Ester, Gafanhão, Gosende, Mamouros, Mezio, 
Mões, Moledo, Monteiras, Moura Morta, Parada de Ester, Pepim, Picão, Pinheiro, Reriz, Ribolhos e S. 
Joaninho. Apresenta uma densidade populacional de 44,3 hab/Km2. 
2- População: o fenómeno emigratório voltou a estar presente de uma forma mais significativa. Contudo, 
existem algumas pessoas a regressar às origens. O concelho tem vindo progressivamente a perder 
população. A perda de população jovem (dos 0-14 anos) e o aumento da população idosa (65 ou mais anos) 
têm transformado a configuração da estrutura etária concelhia. 
3- Habitação: a grande maioria da habitação existente destina-se a habitação permanente e é própria. Tem 
aumentado o número de alojamentos vagos. Regista-se uma melhoria das condições de habitabilidade. A 
autarquia dispõe de alguns bairros de habitação social e tem recorrido a programas vocacionados para a 
problemática da habitação.  
4- Acção social: existência de IPSS com várias respostas sociais (crianças, idosos e população com 
deficiência); vários programas sociais da iniciativa da autarquia, abrangendo diferentes tipos de público. 
5- Saúde: dispõe de um Centro de Saúde e duas extensões. O Centro de Saúde dispõe de vários serviços. A 
nível da saúde é possível encontrar serviços no sector privado lucrativo.  
6- Educação: o nível de escolaridade melhorou um pouco nos últimos 10 a 15 anos, mas ainda existem 
grandes lacunas. O concelho possui vários estabelecimentos de ensino público e uma escola profissional. 
Preocupações com o abandono e o insucesso escolar. 
7- Sectores de actividade: os lotes do parque industrial estão praticamente todos ocupados, ainda que o tipo 
de indústria lá implantado seja maioritariamente dirigido para uma mão-de-obra mais masculina (central de 
betão, mármores e granitos, móveis, carpintaria, salsicharia …). O comércio e serviços com grande 
desenvolvimento nos últimos anos e na sede do concelho há praticamente um pouco de tudo. Uma análise 
aos Censos de 1991 e 2001 permite constatar a descida do sector primário e o crescimento dos outros dois 
sectores de actividade. A agricultura no concelho é fundamentalmente de subsistência.  
8- Trabalho e emprego: a questão do emprego/desemprego é uma preocupação, ainda que muitas pessoas 
não querem sair do concelho. As pessoas acabam por fechar muito o leque das suas opções. Não há oferta 
de empregos, principalmente para os mais qualificados. O desemprego afecta particularmente as mulheres. 
Muitas vezes, os contratos actuais não são renovados. Dados relativos a 2001 indicam que o sector terciário é 
o maior empregador.  
9- Transportes e acessibilidades: rede de transportes escolares. 
10- Segurança: tem um posto da Guarda Nacional República. Não existem grandes problemas com a 
criminalidade e com a segurança.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: existe um número significativo de associações que 
desenvolvem actividades nas áreas do desporto e cultura. Assumem especial relevância as associações 
desportivas, recreativas, as associações produtoras de artesanato, as associações humanitárias, os ranchos 
folclóricos e as bandas de música. 
12- Grau de satisfação das necessidades: de um modo geral, o concelho consegue satisfazer as 
necessidades básicas da população. A satisfação das necessidades é feita quer pelos serviços públicos, quer 
pelo sector privado lucrativo. A nível de grupos etários, as crianças e os idosos têm algumas respostas no 
concelho, ainda que uma parte do mesmo necessite de uma maior capacidade de resposta a nível da terceira 
idade.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a gastronomia, o turismo (com as termas e o rio) e a serra. 
A autarquia tem feito um esforço no sentido de potenciar o turismo, mas falta iniciativa privada a este nível 
para o dinamizar ainda mais. Pontos fracos/problemas: o envelhecimento da população, as pessoas contam 
muito com a Câmara Municipal, não conseguem ter iniciativa para criar o próprio emprego, as pessoas acham 
que cabe sempre mais alguém na Câmara; as pessoas estão sempre à espera de subsídios da câmara; a 
reorganização do parque escolar do concelho; a mentalidade das pessoas; as pessoas gostam pouco de 
correr riscos. 

Fonte: entrevista à presidente da câmara municipal, a uma responsável da área social da autarquia e Câmara 
Municipal (s.d.), Pré-diagnóstico Social do Concelho de Castro Daire. 
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Quadro II.4.- Caracterização geral do concelho de Fornos de Algodres 
1- Traços gerais: um concelho pequeno, com cerca de 6200 habitantes. Pertence ao distrito da Guarda. Tem 
16 freguesias: Algodres; Casal Vasco; Cortiçô; Figueiró da Granja; Fornos de Algodres; Fuinhas; Infias; 
Juncais; Maceira; Matanza; Muxagata; Queiriz; Sobral Pichorro; Vila Chã; Vila Ruiva; Vila Soeiro do Chão. 
Área: 131 Km2.  
2- População: o envelhecimento é uma tendência acentuada. 
3- Habitação: alguns problemas, um parque habitacional que tem já alguns anos de existência e que começa 
a exigir alguma intervenção ao nível da reabilitação, mas a maior parte das pessoas não tem recursos. 
Chegam muitos pedidos a autarquia, mas existem alguns programas que têm permitido algumas intervenções.  
4- Acção social: há uma grande cobertura dirigida à população idosa (provavelmente até com capacidade 
superior em relação às necessidades). Há um lar privado lucrativo. 
5- Saúde: há um centro de saúde. 
6- Educação: n.d./n.f.  
7- Sectores de actividade: economicamente muito dependente do sector primário (queijo), mas 
fundamentalmente uma agricultura de subsistência. Os serviços têm alguma representação. A indústria, não 
está muito presente e a que existe não é muito diversificada. 
8- Trabalho e emprego: o desemprego feminino é uma realidade e uma preocupação. As mulheres têm 
maiores dificuldades e quem quer trabalhar tem de sair do concelho (esta é também uma questão a ter em 
consideração, pois muitas vezes as pessoas não querem sair do próprio concelho).  
9- Transportes e acessibilidades: n.d./n.f. 
10- Segurança: n.d./n.f. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: há uma tradição associativa longa no concelho, com forte 
incidência na área social. Existem algumas iniciativas de âmbito desportivo. 
12- Grau de satisfação das necessidades: localmente existem áreas que não estão todas cobertas, 
nomeadamente em termos de comércio que é pouco diversificado. Em termos de escalões etários, existem 
lacunas ao nível dos idosos mais dependentes; mas as crianças e os jovens não têm grandes respostas.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: n.d./n.f. Pontos fracos/problemas: a dimensão do 
envelhecimento populacional; a dificuldade de cooperação institucional e o baixo nível de qualificação.  

Fonte: entrevista a uma responsável da área social da autarquia.  
Legenda: n.d./n.f. (não disponível/não fornecida).  
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Quadro II.5.- Caracterização geral do concelho de Gouveia  
1- Traços gerais: o território engloba uma área de 300 km2. Pertence ao distrito da Guarda e é constituído por 
22 freguesias: S. Paio, Ribamondego, Vila Franca da Serra, Vila Cortês da Serra, Nabais, Arcozelo da Serra, 
Aldeias, São Julião, Melo, Folgosinho, Freixo da Serra, Figueiró da Serra, Paços da Serra, Rio Torto, Vila 
Nova de Tázem, Moimenta da Serra, São Pedro, Nespereira, Vinhó, Cativelos, Mangualde da Serra, e 
Lagarinhos. Densidade populacional 55,42 hab./km2. 
2- População: o concelho tem vindo a perder população nas últimas décadas. Concelho muito marcado pela 
emigração nos anos 60 do século passado.  
3- Habitação: tem habitação social, receberam algumas casas e que necessitam de intervenção. A autarquia 
tem pensado num projecto de habitação dirigido aos jovens. Existem alguns problemas habitacionais, 
nomeadamente casas degradadas ou com uma construção deficiente. Existem muitas casas devolutas.  
4- Acção social: há uma cobertura razoável a este nível, em cada freguesia há pelo menos uma resposta. 
Alguma dificuldade em dar resposta a crianças com algumas necessidades a que a Escola não consegue 
satisfazer. IPSS com um importante papel no concelho (empregador, por exemplo).  
5- Saúde: é uma área com algumas carências. Existe um Centro de Saúde e existem algumas extensões nas 
freguesias. A este nível para além da resposta pública, existe também iniciativa privada lucrativa e iniciativas 
da economia social.  
6- Educação: a nível da rede escolar, o concelho está todo o coberto. O nível de habilitações da população é 
baixo. O número de alunos inscritos tem vindo a diminuir.  
7- Sectores de actividade: O sector primário é muito residual, mesmo no passado a agricultura era muito 
uma agricultura de subsistência, tal como actualmente. O vinho tem alguma importância, existem pequenos 
produtores de queijo e o azeite é também um produto de referência.  
A nível do sector industrial, o concelho teve um grande desenvolvimento sustentado nos têxteis e nos 
lanifícios que teve o seu apogeu; mas, nos finais dos anos 60-70, houve uma quebra que arrastou todo o 
concelho, pois era uma indústria base, representada por três/quatro grandes empresas. Esta quebra teve 
consequências negativas para o concelho. As empresas têxteis que existem actualmente não são muito 
grandes e enfrentam alguns problemas. Têm uma zona industrial, procuram ter determinados incentivos para 
conseguir atrair indústria. O sector terciário é o maior empregador.  
8- Trabalho e emprego: o emprego foi bastante afectado pelos problemas da indústria têxtil. Desde aí, não 
tem sido muito fácil dar resposta aos problemas do emprego. O emprego está mais representado no sector 
dos serviços ligados à área social e nos serviços de apoio à autarquia. 
9- Transportes e acessibilidades: alguns projectos em termos de acessibilidades só muito recentemente 
foram concluídos, ajudando a ultrapassar/minimizar alguns dos problemas existentes. 
10- Segurança: não existem problemas significativos a este nível e existem alguns programas vocacionados 
para alguns escalões etários.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: existem bastantes associações no concelho; a riqueza 
associativa é grande (ranchos, bandas, orfeões, clubes de futebol) e funcionam totalmente na base do 
voluntariado, com o apoio do município e de outros apoios que existem para o efeito.  
12- Grau de satisfação das necessidades: de um modo geral, a população consegue satisfazer as suas 
necessidades, destacando-se a boa cobertura da área social. A satisfação é feita quer pelos serviços públicos, 
quer pela iniciativa privada. Todos os escalões etários conseguem satisfazer as suas necessidades básicas.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o turismo (turismo de aventura, desporto montanha, 
desportos de Inverno). Pontos fracos/problemas: os jovens não se fixam; o envelhecimento da população; o 
desemprego, a ameaça de encerramento de alguns serviços públicos.  

Fonte: entrevista a um dos vereadores da autarquia; Câmara Municipal (2004), Diagnóstico Social do Concelho de 
Gouveia. 
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Quadro II.6.- Caracterização geral do concelho de Mangualde  
1- Traços gerais: com uma área aproximada de 220,72 Km2, possui uma população de 20.990 habitantes 
(Censos 2001) e divide-se em 18 freguesias: Abrunhosa-a-Velha, Alcafache, Chãs de Tavares, Cunha Alta, 
Cunha Baixa, Espinho, Fornos de Maceira Dão, Freixiosa, Lobelhe do Mato, Mangualde, Mesquitela, 
Moimenta da Maceira Dão, Póvoa de Cervães, Quintela de Azurara, Santiago de Cassurrães, S. João da 
Fresta, Travanca de Tavares e Várzea de Tavares. Densidade populacional: 95,09 hab./km2. Pertence ao 
distrito de Viseu.  
2- População: o concelho perdeu muita população na década de 70, tendo depois aumentando nos anos 80. 
Desde aí tem estado relativamente estável, ainda que tenha existido uma ligeira diminuição entre os dois 
últimos censos (1991 e 2001). Aumento do grupo dos idosos e diminuição do grupo dos jovens.  
3- Habitação: registou-se nos últimos anos um aumento do número de habitações ocupadas. A maior parte 
dos alojamentos tem as condições básicas essenciais. O estado de conservação é bom. O concelho tem dois 
bairros de habitação social.  
4- Acção social: o concelho tem várias IPSS. Em fase de implantação está o Banco Local de Voluntariado. A 
autarquia tem vários projectos de âmbito social.  
5- Saúde: um Centro de Saúde e uma unidade móvel de saúde. Faltam recursos humanos nesta área. Existe 
também iniciativa privada lucrativa. 
6- Educação: a população do concelho caracteriza-se por possuir um reduzido perfil de escolarização e de 
qualificação de mão-de-obra. 43,88% da população do concelho apenas possui o 1º Ciclo e 13,59% da 
população concelhia não possui qualquer nível de ensino. O número de indivíduos com o ensino superior 
representa apenas 7,18% da população. A percentagem de saída antecipada e precoce da escola e da taxa 
de retenção no ensino secundário é muito elevada, o mesmo acontecendo com o número de desistências no 
Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar. No concelho, não existe ensino profissional.  
7- Sectores de actividade: relativamente aos sectores de actividade verifica-se um aumento da população 
nos sectores secundário (tem vindo a crescer de forma significativa com base em unidades de apreciável 
dimensão) e terciário e uma diminuição no sector primário. 
8- Trabalho e emprego: taxa de desemprego 4,4% (2001). A maior parte da população activa trabalha no 
sector secundário e no sector terciário.  
9- Transportes e acessibilidades: n.d/n.f. 
10- Segurança: não existem grandes problemas a este nível. A GNR assume as principais tarefas nesta 
matéria.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: existem várias associações com as mais diversificadas 
actividades. Existência de colectividades recreativas e culturais em todas as freguesias do concelho.  
12- Grau de satisfação das necessidades: grau de satisfação razoável e o que não existe no concelho, 
também está relativamente próximo. A terceira idade tem aqui algumas lacunas. Uma resposta de qualidade, 
quer pública, quer privada.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a qualidade de vida, as boas acessibilidades, a localização 
geográfica, o turismo, os produtos de qualidade (vinho, maçã, queijo). Pontos fracos/problemas: o 
desemprego, as fracas habilitações, o envelhecimento da população, a fraca natalidade, o isolamento dos 
idosos, as famílias disfuncionais, o alcoolismo e a toxicodependência. 

Fonte: entrevista a uma técnica da Rede Social; Câmara Municipal (2006), Pré-diagnóstico do Concelho de Mangualde; 
Câmara Municipal (2006), Diagnóstico Social do Concelho de Mangualde. 
Legenda: n.d./n.f. (não disponível/não fornecida). 
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Quadro II.7.- Caracterização geral do concelho de Moimenta da Beira  
1- Traços gerais: um concelho rural, do Interior do país, do Norte do Distrito de Viseu e que se encontra numa 
zona de transição entre o Centro e o Douro. Para alguns assuntos, o concelho pertence à região do Norte e 
para outros pertence à região Centro. Tem uma área de 220 km2 e 20 freguesias: Aldeia de Nacomba, Alvite, 
Arcozelos, Ariz, Baldos, Cabaços, Caria, Castelo, Leomil, Moimenta da Beira, Nagosa, Paradinha, Paço, 
Peravelha, Peva, Rua, Sarzedo, Segões, Sever e Vilar. Uma densidade de 49,9 habitantes por Km2. 
2- População: o concelho tem cerca de 11 mil habitantes, com uma faixa idosa que já é significativa. Existem 
aldeias onde este problema é bem evidente. Os dois últimos Censos (1991 e 2001) dão conta da diminuição 
da população.  
3- Habitação: não se consegue responder a todas as situações, quer por falta de apoios, quer pelas várias 
políticas nacionais que a este nível têm sido desenvolvidas. Existe habitação social na qual se tem vindo fazer 
intervenções. Para além dos programas nacionais, a autarquia tem um programa próprio de apoio à habitação. 
4- Acção social: existem IPSS no concelho. Dentro das IPSS o que ainda não existe são equipamentos em 
todas elas para dar uma resposta capaz. Há uma dinamização entre estas instituições. Em fase de criação, o 
Banco Local de Voluntariado. A autarquia dinamiza vários projectos na área social.  
5- Saúde: Centro de Saúde razoável, mas perderam serviços a este nível, o que faz com que existam lacunas 
nesta área. Num número restrito de freguesias existem algumas extensões.  
6- Educação: tem uma rede escolar e escola profissional (nasceu orientada para as necessidades do sector 
primário; mas esta orientação inicial foi-se alterando). O número de escolas diminuiu quase para metade nos 
últimos anos. A população tem um baixo nível de escolaridade.  
7- Sectores de actividade: o concelho tem muitos serviços públicos e algum comércio. A nível de indústria, 
têm duas grandes empresas de exploração de granito. Outras indústrias: enchidos e carnes, madeiras, 
construção civil e oficinas. O sector primário tem vindo a perder terreno.  
8- Trabalho e emprego: a ocupação maioritária da população está nos serviços, nomeadamente ao nível da 
educação. Em 2001, a taxa de desemprego situava-se nos 11,6% e, também, neste concelho, este problema 
atinge particularmente as mulheres. 
9- Transportes e acessibilidades: duas estradas nacionais e uma outra próxima, com grande fluxo de 
tráfego, criando algumas dificuldades de trânsito. Existem projectos para ultrapassar esta situação. 
10- Segurança: as forças de segurança (GNR) têm correspondido às necessidades; não há grandes 
problemas a este nível (o concelho é tranquilo). 
11- Desenvolvimento local e associativismo: existem associações (algumas não tem actividade regular) 
desportivas, culturais e de recreio. Há uma grande aposta no desporto.  
12- Grau de satisfação das necessidades: há uma grande preocupação com os mais novos e com a sua 
educação e tudo o que ela implica. Grande aposta no desporto e ambiente. Grau de satisfação razoável de 
necessidades, ainda que existam áreas que necessitem de uma maior intervenção. Os mais velhos estão mais 
desprotegidos (foi um problema que evoluiu muito rapidamente); os mais jovens têm mais respostas no 
concelho.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o potencial natural (aproveitamento da paisagem 
montanhista, da energia eólica e hídrica), os produtos agrícolas de qualidade (vinho e maçã), os granitos 
(muitas pedreiras), o turismo, a floresta (cogumelos), a caça, a paisagem (desportos da natureza), o capital 
humano (o aumento do nível educativo da população). Pontos fracos/problemas: o desemprego e não ter 
capacidade para fixar todo o capital humano. Problemas de alcoolismo e toxicodependência. 
Fonte: entrevista a um vereador e à assistente social da autarquia; Câmara Municipal (2005), Pré-diagnóstico do 
Concelho de Moimenta da Beira; Câmara Municipal (2006), Diagnóstico Social do Concelho de Moimenta da Beira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126 

Quadro II.8.- Caracterização geral do concelho de Nelas  
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu. O Concelho tem cerca de 127,8 km2 e 9 freguesias: Nelas, 
Aguieira, Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Lapa do Lobo, Moreira, Santar, Senhorim e Vilar Seco. É 
um concelho em franco desenvolvimento. Densidade populacional: 112 hab./km2. 
2- População: insere-se nas tendências demográficas do país, pelo que tem conhecido uma diminuição da 
sua população. Tem uma importante comunidade cigana. 
3- Habitação: têm habitação social e 40 famílias estão identificadas para o novo programa que a este nível se 
irá desenvolver. Os candidatos são famílias de baixos recursos, com filhos, beneficiários do rendimento social 
de inserção. Algum dinamismo em termos habitacionais. Melhoria das condições de habitabilidade.  
4- Acção social: a autarquia tem projectos a este nível. Existem IPSS com várias respostas sociais.  
5- Saúde: o problema é essencialmente a falta de médicos; o problema de reorganização dos serviços; há um 
Centro de Saúde e três extensões. Tem serviço de atendimento permanente. Era fundamental criar unidades 
de saúde familiares e apostar nos cuidados ao domicílio. 
6- Educação: a nível do sistema educativo um património muito degradado e tiveram de o readaptar face às 
políticas do Ministério (refeições, transportes, estrutura curricular …). Prevêem-se a criação de três centros 
educativos no concelho11. A aposta tem sido em não encerrar escolas nas freguesias. O nível de habilitações 
da população é baixo.  
7- Sectores de actividade: grande desenvolvimento da indústria e do turismo (termas, património). O vinho é 
um importante produto agrícola. Empresas muito importante (componentes automóveis e madeiras), com 
grande vocação para a exportação. O sector secundário é o maior empregador (47%), seguido do sector 
terciário (45,4%) (dados dos Censos de 2001). O sector primário conheceu uma importante quebra.  
8- Trabalho e emprego: em 2001 (dados dos Censos), a taxa de desemprego era de 6,5%. Este concelho 
enfrentou nos últimos anos alguns problemas com empresas de alguma dimensão que encerraram ou viram 
diminuída a sua actividade. No entanto, a previsão de concretização de algumas novas iniciativas conseguirá 
ultrapassar em grande parte as consequência destas situações.  
9- Transportes e acessibilidades: n.d. 
10- Segurança: a Guarda Nacional Republicana tem a seu cargo esta área. Não existem problemas muito 
significativos a este nível.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: é um concelho com vitalidade a nível de associativismo, há “o 
amor à camisola”; o balanço é positivo, ainda que a autarquia seja a grande retaguarda deste associativismo. 
Existem infra-estruturas de apoio.  
12- Grau de satisfação das necessidades: o nível geral é satisfatório, mas há uma lacuna ao nível de infra-
estruturas de saneamento básico. Há um equilíbrio entre a oferta pública e a oferta privada. A área da saúde 
precisava de uma maior cobertura (mas este é também um problema nacional). Os idosos, o grupo etário mais 
vulnerável e com maiores necessidades a satisfazer. Há uma parte do concelho que não tem resposta para 
este grupo e não há capacidade de resposta dentro daquilo que existe. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: localização geográfica privilegiada, turismo, boas 
acessibilidades, o vinho do Dão, uma das maiores empresas de vinho, um importante património, uma zona 
industrial. Pontos fracos/problemas: emprego/desemprego, envelhecimento, infra-estruturas de saneamento, 
algumas famílias pobres. 

Fonte: entrevista à presidente da autarquia; Câmara Municipal (2006), Diagnóstico Social do Concelho de Nelas. 
Legenda: n.d (não disponível). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 No momento da realização da entrevista.  
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Quadro II.9.- Caracterização geral do concelho de Oliveira de Frades 
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu. É um concelho muito industrializado; com uma empresa de 
grande dimensão, que tem atraído pessoas jovens do concelho e dos concelhos limítrofes; uma zona industrial 
que se tem desenvolvido significativamente. Insere-se na sub-região Dão-Lafões. Tem uma área de 145,4 km2 
e doze freguesias: Arca; Arcozelo das Maias, Destriz; Oliveira de Frades; Pinheiro de Lafões; Reigoso; 
Ribeiradio; S. João da Serra; S. Vicente de Lafões; Sejães; Souto de Lafões; Varzielas. Densidade 
populacional: 71,1 habitantes por km2.  
2- População: trata-se de uma população que, nos últimos anos, não tem conhecido grandes oscilações. O 
comportamento demográfico que se tem verificado foi fortemente influenciado pela mobilidade demográfica, 
onde sobressai a emigração temporária e o regresso de emigrantes e, mais ainda, as migrações diárias para o 
concelho de Oliveira de Frades, nos anos mais recentes. A faixa etária idosa começa a ser uma preocupação. 
Tem cerca de 11 000 habitantes. 
3- Habitação: existem carências ao nível de habitação devido ao forte desenvolvimento da indústria. Os 
preços dos terrenos, casas e rendas são muito elevados, porque a procura é grande. Existe habitação social, 
mas era preciso um pouco mais.  
4- Acção social: não existem muitas instituições sociais no concelho. A autarquia tem desenvolvido vários 
projectos a este nível. Existe a ideia de um projecto de desenvolvimento de centros cívicos nas freguesias, 
que funcionem como espaços de convívio (através da requalificação das antigas escolas).  
5- Saúde: um Centro de Saúde, mas vêm com preocupação a situação das urgências (a situação estava 
indefinida; o que desejam é ir para Viseu, desde que haja condições). Faltam recursos humanos.  
6- Educação: forte aposta na educação, requalificação dos edifícios, razoavelmente bem serviços a nível 
desta área; encerraram algumas escolas (mas que tinham poucos alunos). Não existe uma escola profissional. 
7- Sectores de actividade: durante muitos anos, a agricultura teve um peso considerável. Hoje, é 
fundamentalmente uma agricultura de subsistência e existem alguns aviários. O sector secundário conheceu 
um importante desenvolvimento (empresas de grande dimensão, que empregam muitos trabalhadores), bem 
como o terciário (são os dois maiores empregadores). O destaque do sector secundário ocorre nos últimos 20 
anos. 
8- Trabalho e emprego: têm um desemprego residual. O emprego está fundamentalmente no sector privado 
lucrativo.  
9- Transportes e acessibilidades: boas acessibilidades e com uma localização que permite chegar com 
relativa facilidade a outras cidades. Proximidade a importantes vias de comunicação. Existe uma rede de 
transportes escolares.  
10- Segurança: não existem problemas relevantes; uma ou outra situação pontual. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: a maior parte das associações são de cariz desportivo, 
recreativo e cultural e funcionam numa base total de voluntariado. 
12- Grau de satisfação das necessidades: um concelho com razoável capacidade de satisfação de 
necessidades, até porque está relativamente perto de outras cidades que também têm uma oferta significativa 
a vários níveis. Oferta pública e privada. As crianças e as pessoas idosas são o alvo privilegiado de atenção 
da autarquia.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a presença da indústria, com forte potencial empregador. 
Pontos fracos/problemas: a falta de mão-de-obra.  

Fonte: entrevista a um vereador e uma responsável da Rede Social da autarquia; Câmara Municipal (s.d.), Pré-
diagnóstico do Concelho de Oliveira de Frades. 
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Quadro II.10.- Caracterização geral do concelho de Penalva do Castelo 
1- Traços gerais: concelho do distrito de Viseu, com 140 km2 e subdividido em 13 freguesias: Antas; Castelo 
de Penalva; Esmolfe; Germil; Ínsua; Lusinde; Mareco; Matela; Pindo; Real; Sezures; Trancozelos e Vila Cova 
do Covelo. Densidade populacional de 66 habitantes por Km2 e uma população total de 9019 habitantes 
(2001). 
2- População: o concelho tem vindo a perder população; daí o crescente envelhecimento populacional. Os 
jovens regressam pouco, pois não há grandes alternativas. Taxa de analfabetismo de 17,8% (2001). Os 
baixos níveis de escolaridade caracterizam esta população.  
3- Habitação: não existem grandes problemas; no concelho, a maior parte das casas foi construída pelas 
próprias pessoas; existe um bairro social devidamente integrado no meio. Existe um ou outro caso de 
abandono de algumas casas, especialmente nas aldeias. Considerável melhoria das condições de 
habitabilidade.  
4- Acção social: existem IPSS com várias respostas sociais. A autarquia desenvolve, também, alguns 
projectos de natureza social. Algumas lacunas ao nível da cobertura das necessidades da população mais 
idosa.  
5- Saúde: um Centro de Saúde, com algumas insuficiências a nível de recursos humanos.  
6- Educação: escolas recentes e em boas condições. O concelho tem uma biblioteca. Algumas lacunas em 
termos de creche. Regista-se uma diminuição do número de alunos. As taxas de abandono e de reprovação 
são elevadas ao nível do ensino secundário. 
7- Sectores de actividade: os produtos agrícolas ocupam um lugar importante (o vinho do Dão, o queijo 
Serra da Estrela e as frutas, com destaque para a maçã). Para além destes produtos existem outros produtos 
(feijão, milho, cebola, batatas, entre os principais) e alguma pequena indústria (madeiras, têxtil - mas que têm 
vindo a desaparecer -, pedreiras, metalomecânica, construção civil); o sector florestal também é importante. 
Os serviços são os serviços públicos.  
8- Trabalho e emprego: as escolas são o maior empregador do concelho. A taxa de actividade tem registado 
uma diminuição. A maior parte da população economicamente activa trabalha no sector da indústria extractiva 
e transformadora, seguindo-se aqueles que trabalham no comércio e serviços e, por último, os que trabalham 
na agricultura. 
9- Transportes e acessibilidades: prevista a construção de uma via, que vai melhor ainda mais a situação do 
concelho. 
10- Segurança: n.d./n.f.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: existem muitas associações (culturais, recreativas e 
desportivas). O movimento associativo tem alguma expressão. 
12- Grau de satisfação das necessidades: as crianças estão relativamente bem servidas (estão projectados 
novos equipamentos); a população jovem e adulta devido aos problemas de emprego/desemprego tem mais 
dificuldades.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: as potencialidades agrícolas; o turismo (têm já algumas 
infra-estruturas); a qualidade de vida; as isenções que são dadas pelo município a particulares e empresas. 
Pontos fracos/problemas: a idade dos agricultores, apesar de existirem alguns jovens agricultores; o 
emprego/desemprego. 

Fonte: entrevista ao presidente da Câmara Municipal; Câmara Municipal (2005), Pré-diagnóstico do Concelho de 
Penalva do Castelo. 
Legenda: n.d./n.f. (não disponível/não fornecida). 
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Quadro II.11.- Caracterização geral do concelho de Penedono 
1- Traços gerais: o concelho está integrado na Região Norte e na Sub-Região do Douro, ocupa uma área de 
134 km2. É constituído pelas seguintes freguesias: Antas, Beselga, Castainço, Granja, Ourozinho, Penedono, 
Penela da Beira, Póvoa de Penela e Souto. Densidade populacional: 25,7 habitantes por km2. Pertence ao 
distrito de Viseu.  
2- População: em termos populacionais é um concelho pequeno (pouco mais de 3440 habitantes, segundo os 
dados do último Censo). Tem vindo a perder população. Um concelho marcado pela emigração.  
3- Habitação: registou-se uma melhoria das condições habitacionais. Existem algumas casas degradadas.  
4- Acção social: existem algumas IPSS.  
5- Saúde: tem um Centro de Saúde. Insuficiência de recursos humanos. Existe também alguma iniciativa 
privada lucrativa. 
6- Educação: baixo nível de escolaridade da população. Taxa de analfabetismo em 2001 de 17,7%. 
Encerraram algumas escolas. Não existe ensino secundário nem ensino profissional. Problemas de abandono 
escolar e saída antecipada da escola, a que se aliam casos de insucesso escolar.  
7- Sectores de actividade: débil tecido económico e empresarial, verificando-se uma clara diminuição de 
activos afectos ao sector primário e um contínuo reforço do sector terciário. 
8- Trabalho e emprego: taxa de desemprego 9,5% (2001). O desemprego feminino é um problema. 
9- Transportes e acessibilidades: alguns problemas a nível de transporte colectivo rodoviário. 
10- Segurança: um posto da Guarda Nacional Republicana. Não existem grandes problemas em termos de 
segurança. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: actividade associativa do concelho, marcada pela existência 
de um conjunto de associações, com incidência para as actividades desportivas, culturais e recreativas. 
12- Grau de satisfação das necessidades: n.d./n.f. 

Fonte: Câmara Municipal (s.d.), Pré-diagnóstico do Concelho de Penedono; Câmara Municipal (s.d.), Diagnóstico 
Social do Concelho de Penedono. 
Legenda: n.d./n.f. (não disponível/não fornecida).  
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Quadro II.12.- Caracterização geral do concelho de Santa Comba Dão 
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu e é constituído por nove freguesias: Santa Comba Dão, Couto 
do Mosteiro, Nagosela, Óvoa, Pinheiro de Ázere, S. Joaninho, S. João de Areias, Treixedo e Vimieiro. Tem 
uma área total de 112km2, com uma densidade populacional de 114,4 hab./km2. Concelho relativamente 
pequeno.  
2- População: foi dos poucos concelhos do distrito a conhecer uma ligeira subida da população entre 1991 e 
2001. No entanto, o vereador da autarquia afirmou-nos que, apesar de não existir confirmação oficial, existiam 
indícios que a população residente estaria a crescer, situando-se perto dos 14000 habitantes. Não existem 
freguesias despovoadas, mas a maior parte da população está na sede do concelho.  
3- Habitação: crescimento do parque habitacional (alojamentos familiares); melhoria das condições de 
habitabilidade; existem bairros sociais, mas a este nível a autarquia debate-se com alguma falta de 
capacidade de intervenção quando os agregados familiares atingem uma determinada dimensão e uma 
determinada qualidade de vida (sendo difícil, por vezes, comprovar a nova situação). Mais do que criar bairros 
sociais, a grande aposta passa por intervir nas casas das pessoas, contribuindo, assim, para o seu 
enraizamento. Tem havido a preocupação de acompanhar as necessidades existentes a este nível.  
4- Acção social: o concelho tem algumas IPSS que trabalham essencialmente para a infância e para a 
terceira idade, existindo ainda algumas lacunas na área da infância e da população com deficiência. Existe 
uma instituição privada lucrativa.  
5- Saúde: estruturas de saúde modernas; extensões do Centro de Saúde em algumas freguesias (ainda que 
nem todas elas nas melhores condições; contudo, têm um papel importantíssimo de proximidade) e 
indicadores de saúde favoráveis. 
6- Educação: todos os níveis de ensino estão presentes no concelho, com a excepção do ensino universitário; 
têm uma Escola Profissional e Estruturas de Educação e Formação de Adultos (Ensino Recorrente e 
Educação Extra-Escolar e CRVCC). O nível de escolaridade da população não é muito elevado (só para dar 
um exemplo, na autarquia, 60% dos trabalhadores tem a 4ª classe). A nível da educação têm um nível de 
cobertura razoável. Em curso (no momento de realização da entrevista), a construção dos Centros Educativos.  
7- Sectores de actividade: existem poucas pessoas a viver da agricultura, existe alguma agricultura de 
subsistência; o tecido industrial não é o desejável e predominam as micro e pequenas e médias empresas. No 
entanto, consideram que o concelho tem potencial a nível do sector secundário, devido à localização e às vias 
de comunicação e o objectivo da autarquia é promover a criação de parques de micro empresas. Oferta 
razoável de serviços públicos (saúde, educação, justiça, finanças …) e de outros serviços destinados à 
população. 
8- Trabalho e emprego: diminuição da taxa de desemprego entre 1991 e 2001; crescimento da taxa de 
actividade da população activa, em especial da taxa actividade feminina. A maior parte da população trabalha 
nos serviços. 
9- Transportes e acessibilidades: melhoria da rede viária interna e de ligação aos principais centros urbanos 
da região; localização estratégica do concelho no eixo das principais ligações viárias da Região; movimentos 
pendulares: principais movimentos são efectuados para os concelhos limítrofes e o principal meio de 
transporte utilizado é a viatura particular. 
10- Segurança: níveis de segurança considerados muito favoráveis, apesar do aumento de alguns tipos de 
crimes. Presença activa de importantes meios físicos e humanos de Protecção Civil. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: associações culturais e recreativas por todo o concelho; 
grande diversidade de actividades culturais; grande diversidade e qualidade de equipamentos públicos, de 
âmbito cultural e desportivo, por todo o concelho; presença de uma Associação de Desenvolvimento de 
âmbito Local/Regional. Têm muitas associações e algumas delas muito dinâmicas, ainda que 
fundamentalmente com um componente cultural e desportiva. Há um regulamento de apoio ao associativismo 
que procura premiar as associações mais empreendedoras. Algumas destas iniciativas conseguem captar 
interessados de outros concelhos limítrofes.  
12- Grau de satisfação das necessidades: de um modo geral, a população do concelho consegue satisfazer 
as suas necessidades, através quer da oferta pública, quer da oferta privada. Se analisarmos detalhadamente 
esta questão por grupos etários é possível fazer as seguintes considerações: a) a nível da infância, existem 
algumas lacunas ao nível da resposta social - creche; b) a nível dos jovens, não existem muitos espaços para 
este grupo e aqui a iniciativa privada teria um papel importante; falta diversificar um pouco as iniciativas 
destinadas a estes jovens; falta um serviço de orientação profissional (daí a autarquia desejar criar um 
gabinete de apoio à juventude, que consiga cobrir esta lacuna; falta criar condições para que os jovens se 
fixem no concelho (neste caso, a questão emprego é fundamental); c) as pessoas em idade activa - o grande 
desafio será conseguir apoiar as estruturas que dão emprego a estas pessoas, proporcionar qualidade e bons 
hábitos de vida, proporcionar condições para os seus filhos e d) os idosos - esta população tem, de um modo 
geral, baixos rendimentos, alguns problemas habitacionais e de acesso a determinados bens. A autarquia vai 
lançar o “cartão do idoso” e desenvolve vários iniciativas destinadas a este grupo populacional.  
Uma outra área que precisa de ser revista diz respeito à rede de transportes interna, que não está totalmente 
adequada às necessidades do concelho.  
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Quadro II.12.- Caracterização geral do concelho de Santa Comba Dão (cont.) 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a localização geográfica; a marca Prof. Oliveira Salazar; as 
boas acessibilidades; a Escola de Música e o turismo. Pontos fracos/problemas: não há um ambiente 
industrial; a proximidade a duas grandes cidades, que funcionam como pólos de atracção12; a dinâmica 
associativa ainda não é a desejável (a presença dos voluntários nestas iniciativas é preponderante) e a 
qualificação dos recursos humanos.  

Fonte: entrevista a um dos vereadores da câmara municipal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Ainda que na opinião deste responsável autárquico este possa ser também um ponto forte pelo acesso que permite a 
certos serviços.  
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Quadro II.13.- Caracterização geral do concelho de São Pedro do Sul 
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu e tem dezanove freguesias: Baiões; Bordonhos; Candal; 
Carvalhais; Covas do Rio; Figueiredo de Alva; Manhouce; Pindelo dos Milagres; Pinho; Santa Cruz da Trapa; 
São Cristóvão de Lafões; São Félix; São Martinho das Moitas; São Pedro do Sul; Serrazes; Sul; Valadares; 
Várzea, Vila Maior. Ocupa uma área de 340km2.  
2- População: perto de 20 mil habitantes (este aspecto cria algumas dificuldades em algumas áreas). 
3- Habitação: habitações degradadas. 
4- Acção social: programas de apoio aos agricultores e outros programas sociais da autarquia. Existem IPSS.  
5- Saúde: projecto da criação das urgências no concelho (devido não só às necessidades do concelho, mas 
porque tem uma população flutuante importante devido às termas). 
6- Educação: têm muitas escolas, tem uma cobertura razoável a este nível. Escola secundária com vários 
cursos. Existe uma biblioteca.  
7- Sectores de actividade: tem as maiores Termas da Europa, com uma oferta de emprego sazonal 
significativa; um pequeno parque industrial (pequenas e médias empresas); uma agricultura de subsistência e 
serviços. Tem dois parques industriais.  
8- Trabalho e emprego: a importância do emprego sazonal devido à actividade termal. 
9- Transportes e acessibilidades: boas vias de acesso.  
10- Segurança: n.d./n.f. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: legalmente formadas existem muitas associações (cultura, 
recreio, desporto), mas algumas não estão muito activas. 
12- Grau de satisfação das necessidades: a nível de serviços estão relativamente bem servidos; a nível das 
crianças há um bom acompanhamento e uma capacidade de resposta bastante razoável; os jovens têm muita 
oferta formativa e cultural; as pessoas adultas com oferta razoável nas suas necessidades essenciais. 
Município com grande oferta de iniciativas para os vários escalões etários. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a simpatia das gentes, o encanto paisagístico, a qualidade 
hoteleira (o número de camas e significativo), a boa gastronomia e o turismo (termas e montanha). Pontos 
fracos/problemas: o envelhecimento da população; alguns problemas de transportes. 

Fonte: entrevista a um dos vereadores da autarquia; Câmara Municipal (2008), Diagnóstico Social do Concelho de S. 
Pedro do Sul. 
Legenda: n.d./n.f. (não disponível/não fornecida).  
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Quadro II.14.- Caracterização geral do concelho de Sátão 
1- Traços gerais: tipicamente rural com uma área aproximada de 200km2 e cerca de 13 000 habitantes. 
Agrega doze freguesias: Águas Boas, Avelal, Decermilo, Forles, Ferreira de Aves, Mioma, Rio de Moinhos, 
Romãs, Sátão, São Miguel de Vila Boa, Silvã de Cima Vila Boa e Vila Longa. Distrito de Viseu. Densidade 
populacional: 65,1 habitantes por km2.  
2- População: tem vindo diminuir, traduzindo-se numa diminuição do grupo dos jovens e no aumento do 
grupo dos idosos.  
3- Habitação: forte presença da habitação própria. Em algumas freguesias, existem habitações a precisar de 
obras. Existe habitação social.  
4- Acção social: existem IPSS com várias respostas sociais e iniciativas privadas lucrativas. A autarquia 
dispõe de alguns projectos no âmbito social.  
5- Saúde: existe um Centro de Saúde, mas existem lacunas em termos de recursos humanos. O trabalho do 
Centro de Saúde é completado pelas duas extensões nas freguesias.  
6- Educação: o número de alunos tem vindo a diminuir. A iniciativa privada é pouco significativa. O nível de 
habilitações da população é baixo. O analfabetismo é um problema, apesar da sua diminuição. Fecharam 
algumas escolas. 
7- Sectores de actividade: são os mais velhos que se dedicam à agricultura e esta representa 
essencialmente um complemento. Dentro da indústria transformadora, o destaque vai para os mármores. A 
construção civil também tem alguma importância.  
8- Trabalho e emprego: o sector terciário é o maior empregador, seguindo-se o secundário e, em último 
lugar, o sector primário. A maior parte da população é trabalhadora por conta de outrem. A taxa de 
desemprego atingia os 13,8% em 2001. As mulheres são as mais atingidas pelo desemprego.  
9- Transportes e acessibilidades: existem várias empresas a prestar este serviço.  
10- Segurança: não existem preocupações significativas a este nível  
11- Desenvolvimento local e associativismo: muitas associações, ainda que com um nível de actividade 
muito diversificado (umas mais dinâmicas que outras). O voluntariado é aqui uma realidade.  
12- Grau de satisfação das necessidades: nível razoável de satisfação das necessidades, até porque Viseu 
está relativamente perto.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o turismo. Pontos fracos/problemas: o desemprego; 
faltam algumas respostas para os mais velhos e para os mais jovens; o despovoamento do concelho. 
Fonte: entrevista a dois responsáveis da autarquia da área social; Câmara Municipal (2006), Pré-diagnóstico do 
Concelho do Sátão. 
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Quadro II.15.- Caracterização geral do concelho de Seia 
1- Traços gerais: pertence ao distrito da Guarda. Ocupa uma área de 435,7 Km2 e tem uma densidade 
populacional de 62 habitantes por km2. O Município é formado por 29 freguesias: Alvoco da Serra; Cabeça; 
Carragozela; Folhadosa; Girabolhos; Lajes; Lapa dos Dinheiros; Loriga; Paranhos da Beira; Pinhanços; 
Sabugueiro; Sameice; Sandomil; Santa Comba; Santa Eulália; Santa Marinha; Santiago, São Martinho; São 
Romão; Sazes da Beira; Seia; Teixeira; Torrozelo; Tourais; Travancinha; Valezim; Várzea de Meruge; Vide; 
Vila Cova à Coelheira. 
2- População: a população tem vindo a diminuir. Envelhecimento, natalidade baixa, os jovens saem e não 
regressam.  
3- Habitação: existem alguns problemas, o que tem levado ao aproveitamento de programas nacionais e ao 
desenvolvimento de programas próprios da autarquia. Por vezes, alguma resistência dos idosos, a uma 
intervenção nas suas habitações. Parque habitacional antigo e desadequado às condições de vida actuais. 
4- Acção social: existem IPSS com várias respostas sociais. Algumas lacunas ao nível da cobertura da 
população com deficiência. A autarquia desenvolve vários projectos na área social, procurando responder às 
necessidades da população. 
5- Saúde: uma nova infra-estrutura (hospital) reforçará a capacidade de resposta. O principal problema é a 
rede de cuidados primários (o chegar a um médico de família). Existem várias iniciativas privadas lucrativas na 
área da saúde.  
6- Educação: encerraram algumas escolas e consideram este facto positivo. Estão bem servidos. Até ao 9º 
ano, não há muito abandono escolar, a partir deste grau de ensino registam-se alguns casos de saída precoce 
da escola. No que diz respeito à educação, o concelho conta com 5 agrupamentos de escolas, existindo uma 
instituição escolar com 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico particular com contrato de associação e paralelismo 
pedagógico. Não integradas em nenhum agrupamento existem, a Escola Secundária, a Escola Profissional da 
Serra da Estrela, a Escola Superior de Turismo e Hotelaria e 7 estabelecimentos do pré-escolar integrados em 
IPSS. A taxa de analfabetismo corresponde a 11,6% (2001). Baixo nível de instrução da população.  
7- Sectores de actividade: dominam os serviços; a indústria não é muito significativa; o turismo é importante. 
Entre 1991 e 2001, registou-se um decréscimo no sector primário e do secundário e o aumento do sector 
terciário. 
8- Trabalho e emprego: o sector primário é o que tem uma menor expressão, sendo a actividade vitivinícola a 
que tem maior peso no sector, embora apenas sazonalmente. Em finais da década de 80, instalou-se em Seia 
uma unidade fabril de uma multinacional da Industria do Calçado que ainda emprega cerca de 300 
trabalhadores. No sector terciário ganham expressividade crescente os serviços de apoio ao idoso e à 
infância, pois assistiu-se nos últimos anos a uma forte proliferação de IPSS. O sector do comércio e reparação 
automóvel é representativo, com cerca de cinco empresas de maior importância em Seia, mas com alguma 
proliferação de um número significativo de pequenas empresas. O Sector da Hotelaria e Restauração tem 
uma interessante expressividade e apresenta um crescimento qualitativo. Existe um Hotel em Seia, uma 
residencial perto do Sabugueiro, no Concelho de Seia, e um complexo turístico. Destaca-se ainda no sector do 
Turismo/Hotelaria um número crescente de alojamentos integrados no conceito de “Turismo Rural” com 
excelente qualidade. No início de 2008, entrou em funcionamento o Call Center da EDP, que emprega cerca 
de centena e meia de trabalhadores, mas com capacidade para vir a empregar 250. É de sublinhar a 
importância deste recente investimento do Grupo EDP no concelho de Seia, já que, muito recentemente, a 
Portugal Telecom passou a utilizar parte do espaço para ali instalar um serviço de Call Center. 
9- Transportes e acessibilidades: tem alguns problemas a este nível, ainda que a posição geográfica seja 
privilegiada. Estão previstos alguns projectos que poderão ajudar a ultrapassar estes problemas. Existe uma 
central de camionagem e uma rede de transportes escolares.  
10- Segurança: casos de pequenos furtos e delinquência a nível da juventude. O concelho está ainda 
equipado com 3 Postos da GNR (Seia, Paranhos e Loriga), 3 corporações de Bombeiros Voluntários (Seia, 
São Romão e Loriga) e 2 extensões, com serviço de ambulância. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: muitas associações (recreativas, culturais e sociais). Umas 
são mais dinâmicas do que outras, reclamando algumas delas a escassez de apoios.  
12- Grau de satisfação das necessidades: os jovens não regressam. A satisfação das necessidades é feita 
por respostas públicas e privadas. Relativamente aos grupos etários, a população mais idosa merece sempre 
uma atenção redobrada. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o turismo; a situação geográfica; a paisagem. Pontos 
fracos/problemas: a crise dos têxteis, que demorou a ser ultrapassada; a violência doméstica; a falta de 
acessibilidades; os problemas de emprego/desemprego; a fragilidade do tecido empresarial. 

Fonte: entrevista a uma vereadora da autarquia e a uma responsável da área social; Câmara Municipal (2004), Pré-
diagnóstico do Concelho de Seia; Câmara Municipal (2009), Diagnóstico Social do Concelho de Seia. 
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Quadro II.16.- Caracterização geral do concelho de Sernancelhe  
1- Traços gerais: muito grande em área geográfica; um concelho do interior/rural. Tem uma área de 231 Km2 
e uma densidade populacional de 27,2 hab./km2. Dezassete freguesias: Arnas, Carregal, Cunha, Chosendo, 
Escurquela, Faia, Ferreirim, Fonte Arcada, Freixinho, Granjal, Lamosa, Macieira, Penso, Quintela, Sarzeda, 
Sernancelhe e Vila da Ponte. Pertence ao distrito de Viseu.  
2- População: a população tem vindo a diminuir, o que se traduz no seu nível de envelhecimento. Foi no 
passado um concelho marcado pela emigração e, ainda hoje, mantém um pouco esta tendência. Existem 
freguesias com um número muito reduzido de habitantes.  
3- Habitação: não há grandes problemas de habitação; mas a autarquia através de vários programas tem 
dado alguns apoios. Habitações pouco adaptadas à população com deficiência. Elevada antiguidade das 
habitações, a exigir uma intervenção.  
4- Acção social: a autarquia foi pioneira em alguns projectos de âmbito social. Algumas IPSS, mas não 
suficientes face às necessidades existentes, nomeadamente ao nível dos mais velhos. 
5- Saúde: um centro de saúde, mas fecha às 20 horas. Visível insuficiência de recursos humanos médicos e 
de enfermagem para abranger a totalidade da população. Problemas de alcoolismo. População com 
deficiência sem grandes respostas.  
6- Educação: o encerramento de escolas foi significativo. Elevada taxa de analfabetismo e níveis de 
escolaridade baixos, essencialmente nas camadas mais envelhecidas da população. Os níveis de qualificação 
variam na razão inversa das idades. Forte desmotivação da população em relação à frequência do Ensino 
Recorrente. Taxas de cobertura bastantes positivas ao nível do Ensino Pré-primário e do 1º Ciclo. Ausência de 
outras ofertas ao nível do Ensino Secundário, para além do Profissional. 
7- Sectores de actividade: o sector agrícola empregava a maior parte da população, mas está em crise. 
Contudo, continua a ter importância no concelho. Os granitos e pedras (extracção e transformação) e a 
construção civil com relativa importância no concelho.  
O sector primário tem vindo progressivamente a perder a sua dimensão, registando-se um crescimento do 
sector secundário e terciário. O sector secundário é o segundo sector económico mais importante, estando as 
empresas e sociedades do ramo do Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis, 
Motociclos e de Bens de Uso Pessoal e Doméstico, em maior número no concelho. 
8- Trabalho e emprego: tirando a função pública que é a maior empregadora do concelho (câmara municipal 
e escolas). Uma taxa de actividade reduzida, aliada a taxas de desemprego elevadas, sobretudo ao nível da 
mão-de-obra feminina. Regista-se uma fraca qualificação na população economicamente activa e empregada. 
Perto de metade da população não tem actividade económica, estando a sua maioria em situação de reforma. 
9- Transportes e acessibilidades: a rede de acessibilidades internas satisfaz as necessidades. 
10- Segurança: nada a registar. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: têm muitas associações, que são muitas vezes constituídas 
para chegar a este ou àquele objectivo, mas uma vez atingido, ficam sem actividade. As mais activas são as 
que se dedicam à música e ao desporto. A maior parte das associações não tem grande actividade. 
12- Grau de satisfação das necessidades: a lacuna maior é na área da saúde; nas restantes áreas o nível 
de satisfação é relativamente satisfatório. A nível de escalões etários, a maior preocupação incide no escalão 
etário dos mais idosos (faltam respostas sociais). Número razoável de equipamentos desportivos. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o turismo (infra-estruturas com muita boa qualidade) e a 
existência de pequenos pólos industriais. Pontos fracos/problemas: a saída das pessoas para o estrangeiro; 
os problemas de emprego/desemprego; as dificuldades em fixar a população; o envelhecimento da população; 
a ameaça de encerramento de alguns serviços públicos; a saída dos jovens; o ensino só até ao 9º ano.  

Fonte: entrevista a dois responsáveis da área social da autarquia, Câmara Municipal (2003), Pré-diagnóstico Social do 
Concelho de Sernancelhe. 
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Quadro II.17.- Caracterização geral do concelho de Tarouca 
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu. Localização estratégica no contexto regional. Tarouca tem 
uma área de 102 Km2 e tem uma densidade populacional de 83 hab./Km2. O concelho é composto por dez 
freguesias: Dalvares, Gouviães, Granja Nova, Mondim da Beira, Salzedas, S. João de Tarouca, Tarouca, 
Ucanha, Várzea da Serra, Vila Chã da Beira. 
2- População: perto de 9000 habitantes. Uma população envelhecida.  
3- Habitação: a nível social, não há grandes problemas; ainda que a autarquia disponha de dois blocos de 
habitação social. 
4- Acção social: tem algumas IPSS e a autarquia tem vários projectos na área social.  
5- Saúde: encerramento do serviço de atendimento permanente, mas compensado com outro tipo de serviço 
(consulta aberta). Tem um centro de saúde e uma unidade móvel de saúde e uma unidade de fisioterapia da 
Santa Casa da misericórdia. O concelho está relativamente próximo de outros cidades com serviços de saúde: 
Viseu, Lamego e Vila Real.  
6- Educação: encerramento de algumas escolas. Em construção um centro escolar no centro da vila (primeiro 
ciclo e pré-escolar). Existem situações de abandono escolar. Baixo nível de qualificação da população.  
7- Sectores de actividade: a população vive essencialmente da indústria agro-alimentar (fumeiros e produção 
de gado); o sector agrícola tem vindo a diminuir e o sector dos serviços conhece algum crescimento, sendo o 
maior empregador.  
8- Trabalho e emprego: taxa de desemprego 7,8% (2001).  
9- Transportes e acessibilidades: eixos viários importantes na acessibilidade a outros concelhos.  
10- Segurança: situações pontuais, mas sem motivos de grande preocupação. Tem um posto da Guarda 
Nacional Republicana.  
11- Desenvolvimento local e associativismo: em todas as freguesias há praticamente uma associação 
recreativa e cultura, umas mais dinâmicas do que outras.  
12- Grau de satisfação das necessidades: a nível da saúde existem algumas lacunas para dar resposta a 
alguns problemas da população (por exemplo, o alcoolismo). Oferta pública e privada na satisfação das 
necessidades locais. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o turismo (património histórico muito rico, ainda que em 
alguns casos a precisar de intervenção); proximidade com a região do Douro. Pontos fracos/problemas: o 
envelhecimento populacional; o emprego/desemprego; a insuficiente empregabilidade; a dificuldade em fixar 
jovens qualificados, o nível de instrução da população; a saída das pessoas do concelho (jovens e pessoas 
em idade activa); problemas na cobertura da área da deficiência. 

Fonte: entrevista à chefe de divisão da acção social da câmara municipal; Câmara Municipal (s.d.), Diagnóstico Social 
do Concelho de Tarouca. 
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Quadro II.18.- Caracterização geral do concelho de Tondela 
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu. Tondela abrange uma área de 373.25 Km2 e possui uma 
densidade populacional de 86,9 habitantes por km2. O concelho subdivide-se geograficamente por 26 
freguesias: Barreiro de Besteiros; Campo de Besteiros, Canas de Santa Maria; Caparrosa; Castelões; 
Dardavaz; Ferreirós do Dão; Guardão; Lajeosa do Dão; Lobão da Beira, Molelos; Mosteirinho; Mosteiro de 
Fráguas; Mouraz; Nandufe; Parada de Gonta; Sabugosa, Santiago de Besteiros; São João do Monte; São 
Miguel do Outeiro; Silvares; Tonda; Tondela; Tourigo; Vila Nova da Rainha; Vilar de Besteiros. 
2- População: desde 1981 que a população tem vindo a diminuir. Daqui resulta o crescente envelhecimento 
da população. A taxa de natalidade tem vindo a diminuir.  
3- Habitação: habitação social para realojamento de famílias.  
4- Acção social: várias IPSS, projectos autárquicos próprios na área social com particular destaque para os 
idosos, devido ao envelhecimento da população. 
5- Saúde: um Hospital e um centro de saúde com várias extensões. Cobertura razoável, mas é uma área 
onde há sempre muito a fazer. Por vezes, faltam recursos, materiais e humanos para todas as necessidades. 
6- Educação: boa rede escolar nos vários níveis de ensino (até ao ensino secundário). Existe uma escola 
profissional. Taxa de analfabetismo 10,4% (2001). O concelho ainda apresenta níveis de escolaridade baixos 
e o estatuto do homem apresenta-se, em relação a este aspecto, algo beneficiado comparado com a mulher. 
7- Sectores de actividade: relativamente ao sector primário, quem a ele se dedica são principalmente os 
mais velhos (avicultura e o vinho são algumas das referências); forte dinamismo industrial (dois parques 
industriais, mais uma zona industrial e outros projectos industriais estão noutras localizações). Algumas destas 
empresas tem um elevado nível de inovação e de qualificação dos recursos humanos e os serviços (o 
comércio tem algum dinamismo).  
8- Trabalho e emprego: contrariando um pouco, o panorama dos outros concelhos, o desemprego não foi 
entendido com um problema particularmente grave no concelho13. A justificação apresentada reside na 
importância do sector secundário.  
9- Transportes e acessibilidades: bem servido a nível de acessibilidades e com a ligação Viseu-Coimbra em 
auto-estrada, estas acessibilidades sairão reforçadas. O concelho possui uma rede viária que permite uma 
fácil circulação.  
10- Segurança: tem três postos da Guarda Nacional Republicana. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: grande dinâmica associativa, desportiva e cultural. Algumas 
destas associações têm um nível de profissionalização significativo e existem associações que são uma 
referência. 
12- Grau de satisfação das necessidades: de um modo geral, o concelho satisfaz as suas necessidades. 
Oferta pública e privada na satisfação das necessidades.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: recursos humanos qualificados e competitivos; traços de 
identidade locais; a componente industrial; o turismo; um cluster forte a nível avícola; bons vinhos; a floresta; 
áreas de ponta a nível ambiental no tratamento de resíduos; o termalismo; o potencial eólico. Pontos 
fracos/problemas: falta de investimento do Governo na região e no concelho. 

Fonte: entrevista a um vereador da autarquia; Câmara Municipal (2004), Pré-diagnóstico do Concelho de Tondela; 
Câmara Municipal (2006), Diagnóstico Social do Concelho de Tondela. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13 Pelo menos no momento da realização da entrevista. 
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Quadro II.19. - Caracterização geral do concelho de Vila Nova de Paiva  
1- Traços gerais: concelho rural/do interior. Pertence ao distrito de Viseu. O concelho tem uma área de 175,2 
Km2 e é composto por sete freguesias: Alhais, Fráguas, Pendilhe, Queiriga, Touro, Vila Cova à Coelheira e 
Vila Nova de Paiva. Uma densidade populacional de 35,1 hab./km2. 
2- População: um concelho muito martirizado pela emigração. Os jovens vêem a emigração como uma via 
fácil para conseguir uma boa vida. O envelhecimento é uma realidade significativa. Tem perdido população, 
ainda que os últimos Censos registem um ligeiro aumento, fruto da imigração e do regresso de alguns 
emigrantes. 
3- Habitação: não há grandes problemas a este nível, registando-se uma evolução positiva nas condições de 
habitabilidade. Existem dois bairros sociais no concelho.  
4- Acção social: tem IPSS e a câmara dinamiza algumas acções nesta área. 
5- Saúde: Centro de Saúde, mas não com o horário desejado. Tem uma unidade móvel de saúde (parceria 
entre a autarquia e uma IPSS, com a retaguarda do Centro de Saúde). Existem algumas lacunas a este nível.  
6- Educação: abandono escolar a partir dos 16 anos (muitos decidem sair do país). A nível do ensino 
secundário não há muitas áreas, o que leva os mais novos a sair do concelho. Baixo nível de escolaridade da 
população em geral.  
7- Sectores de actividade: o sector primário (a agricultura é de subsistência e são os mais velhos que a ela 
se dedicam”). O sector terciário é o que tem maior peso entre a população activa. Alguma indústria nas 
seguintes áreas: indústria alimentar; indústria têxtil; indústria de couro e produtos de couro; indústria de 
madeira; entre outras.  
8- Trabalho e emprego: problemas de desemprego.  
9- Transportes e acessibilidades: bem servido a este nível, o que possibilita o acesso a outros concelhos 
limítrofes de maior dimensão.  
10- Segurança: não existem situações significativas de criminalidade a registar. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: tem um número razoável de associações, umas com maior 
actividade do que outras, mais na área cultural e recreativa. 
12- Grau de satisfação das necessidades: o concelho consegue satisfazer as necessidades básicas da 
população (saúde, educação, saneamento, cultura, …). A maior lacuna do concelho situa-se na educação, 
pela sua incapacidade em conseguir fixar jovens. Relativamente aos escalões etários, as maiores 
preocupações ocorrem com os jovens e os idosos.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a qualidade de vida, a simplicidade e a pacatez com que se 
vive, a segurança, as pessoas conhecerem-se uma às outras, a não existência de filas de trânsito, a 
paisagem, o custo de vida mais baixo comparativamente a outras concelhos, o património arqueológico e 
natural. Pontos fracos/problemas: o desemprego - mas o problema é mais acentuado entre a mão-de-obra 
feminina, porque os homens ou emigram ou dedicam-se à construção civil (fora do concelho e regressam ao 
fim-de-semana) - e o envelhecimento da população. 
Fonte: entrevista a uma vereadora da câmara municipal, Câmara Municipal (s.d.), Pré-diagnóstico do Concelho de Vila 
Nova de Paiva. 
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Quadro II.20.- Caracterização geral do concelho de Viseu 
1- Traços gerais: concelho localizado na província da Beira Alta com sede na cidade de Viseu, capital do 
distrito com o mesmo nome e uma população residente de 93 501 habitantes, segundo os últimos Censos 
(2001). O concelho engloba 34 freguesias: Abraveses, Barreiros, Boa Aldeia, Bodiosa, Calde, Campo, 
Cavernães, Cepões, Coração de Jesus (Viseu), Côta, Couto de Baixo, Couto de Cima, Faíl, Farminhão, 
Fragosela, Lordosa, Silgueiros, Mundão, Orgens, Povolide, Ranhados, Ribafeita, Rio de Loba, Santa Maria 
(Viseu), Santos Evos, São Cipriano, São João de Lourosa, São José (Viseu), São Pedro de France, São 
Salvador, Torredeita, Vil de Souto, Vila Chã de Sá e Repeses. Tem uma área total de 507,2 Km2 e uma 
densidade populacional de 184,37 habitantes por km2.  
2- População: o concelho tem crescido a nível populacional.  
3- Habitação: área de actuação privilegiada, nomeadamente de habitação social. Dispõe de vários bairros 
sociais. Tem um projecto de reconstrução de um dos bairros, que já tem muitos anos. Existe uma empresa 
municipal vocacionada para a habitação social. A autarquia tem programas próprios de apoio à habitação.  
4- Acção social: existe um importante número de IPSS no concelho, com respostas sociais diversas e 
dirigidas a diferentes tipos de público. A autarquia desenvolve igualmente vários projectos no âmbito social.  
5- Saúde: o concelho é servido por dois hospitais, um oficial e um privado. Existem Centros de Saúde e 
algumas extensões.  
6- Educação: estão presentes todos os níveis de ensino e existe oferta pública, privada e cooperativa.  
7- Sectores de actividade: grande presença do sector terciário. As empresas existentes são 
fundamentalmente micro-empresas. Só existem duas grandes empresas no concelho.  
8- Trabalho e emprego: taxa de desemprego 6,8% (2001). 
9- Transportes e acessibilidades: n.d./n.f. 
10- Segurança: forças de Segurança (PSP e GNR) sedeadas no concelho. Tem havido um ligeiro aumento da 
criminalidade. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: extremamente dinâmico em termos desportivos, recreativos e 
culturais; algumas na área social (IPSS). A autarquia tem apoiada as associações em várias das suas 
actividades. Grande base de voluntariado nas associações, com a excepção das IPSS. 
12- Grau de satisfação das necessidades: nível razoável de satisfação de necessidades aos mais variados 
níveis.  
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: a dinâmica populacional, a qualidade de vida, a 
centralidade, o turismo e o património arquitectónico. Pontos fracos/problemas: a solidão dos idosos e as 
situações de pobreza extrema.  
Fonte: entrevista a um vereador e uma responsável da área social; Câmara Municipal (2009), Pré-diagnóstico Social do 
Concelho de Viseu. 
Legenda: n.d./n.f. (não disponível/não fornecida).  
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Quadro II.21.- Caracterização geral do concelho de Vouzela 
1- Traços gerais: pertence ao distrito de Viseu. Engloba 12 freguesias: Alcofra, Cambra, Campia, Paços de 
Vilharigues, Carvalhal de Vermilhas, Fataunços, Figueiredo das Donas, Fornelo do Monte, Queirã, S. Miguel 
do Mato, Ventosa e Vouzela). Tem uma área de 188 Km2 e cerca de 11916 habitantes (censos 2001). 
Densidade populacional: 63,4 hab./Km2.  
2- População: é um concelho envelhecido, tem perdido população. 
3- Habitação: existem alguns programas de apoio a esta área para fazer face aos problemas existentes. Tem 
um parque habitacional bastante degradado. 
4- Acção social: existem IPSS a desenvolver diferentes tipos de respostas sociais. A autarquia dispõe de 
vários projectos a este nível.  
5- Saúde: existe um Centro de Saúde e algumas extensões em freguesias. 
6- Educação: bem servido a este nível. O nível de habilitações da população é baixo. Taxa de analfabetismo 
ainda com algum significado, apesar de toda a evolução. Saída prematura do ensino. 
7- Sectores de actividade: população activa concentrada no sector secundário (mas não existem grandes 
empresas e a população trabalha em concelhos limítrofes) e terciário. 
8- Trabalho e emprego: o desemprego é uma preocupação, particularmente para a população com mais de 
45 anos e para as mulheres. A economia local é incapaz de absorver a mão-de-obra local. Persistência de um 
desemprego de longa duração. 
9- Transportes e acessibilidades: boas vias de comunicação. 
10- Segurança: não há motivos de grande preocupação. 
11- Desenvolvimento local e associativismo: existem muitas associações e são activas. As áreas de 
actuação incidem essencialmente no âmbito cultural e desportivo.  
12- Grau de satisfação das necessidades: o concelho satisfaz as necessidades da população e a autarquia 
tem essa preocupação. Na faixa etária dos jovens existem ainda algumas lacunas, sendo fundamental 
dinamizar políticas a este nível no sentido de promover a cidadania activa deste grupo populacional (é 
importante conseguir atrair os jovens). Em termos de idosos, as IPSS têm desenvolvido um importante papel 
ao alargar as suas respostas sociais. As crianças estão bem servidas. 
13- Pontos fortes/potencialidades do concelho: o ambiente, o turismo e a gastronomia. Pontos 
fracos/problemas: o desemprego (é muito de longa duração e atinge mão-de-obra muito pouco qualificada); 
a falta de capacidade hoteleira, o que faz do concelho, um concelho de passagem; o envelhecimento da 
população; a existência de alguns comportamentos de risco (por exemplo, o alcoolismo - apesar de não ser 
um problema muito grave, têm apostado na prevenção) e a vulnerabilidade da estrutura empresarial. 

Fonte: entrevista a uma das responsáveis da área social da autarquia; Câmara Municipal (s.d.), Pré-diagnóstico do 
Concelho de Vouzela. 
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Quadro II.22.- Alguns indicadores concelhios 
Concelhos  1998* 2009** 

 Densidade 

Populacional 

Índice de 

envelhecimento 

Taxa de 

natalidade 

Taxa de 

mortalidade 

Densidade 

Populacional 

Índice de 

envelhecimento 

Taxa de 

natalidade 

Taxa de 

mortalidade 

Aguiar da Beira 33,3 136,11 8,43 12,57 29,5 207,8 2,8 15,6 

Carregal do Sal  96,1 118,33 8,51 13,17 90,7 167,9 7,2 10,4 

Castro Daire 46,2 131,47 9,89 14,02 43,2 190,6 7,4 14,1 

Fornos de Algodres 44,9 166,67 6,32 18,14 39,4 231,4 6,7 17,5 

Gouveia 53,8 192,42 7,28 16,28 50,4 278,7 4,9 17,6 

Mangualde 102,3 107,28 8,13 11,15 96,4 158,8 6,8 9,8 

Moimenta da Beira*** 56,1 108,7 9,7 11,2 49,6 147,2 7,1 11,4 

Nelas  112,7 129,11 9,44 9,37 117,2 167,3 7,3 12,4 

Oliveira de Frades 71,3 97,95 9,98 12,93 73,2 135,8 6,8 9,0 

Penalva do Castelo 63,6 128,87 9,32 15,30 62,4 186,7 6,3 16,0 

Penedono*** 26,0 151,9 7,8 12,4 24,4 203,6 4,0 11,3 

Santa Comba Dão 103,3 117,22 9,18 12,96 109,1 169,2 7,3 12,8 

São Pedro do Sul 58,0 130,13 7,48 13,66 54,9 189,9 5,9 11,7 

Sátão 69,6 106,64 11,12 11,77 66,9 145,5 6,7 12,4 

Seia 67,5 126,16 7,62 13,93 26,5 188,0 6,3 14,7 

Sernancelhe*** 30,4 123,4 8,6 15,1 26,1 183,0 6,2 11,3 

Tarouca *** 105,7 90,3 10,3 11,2 83,1 118,9 8,2 10,3 

Tondela 83,6 134,07 7,95 12,37 82,3 210,8 6,5 13,2 

Vila Nova de Paiva  33,4 106,48 11,30 12,65 36,5 176,3 5,9 12,0 

Viseu  169,5 76,67 13,30 9,62 196,2 108,4 9,5 8,0 

Vouzela  63,5 139,15 9,44 12,15 59,8 204,5 4,7 12,0 

Fonte: * INE, 1999, Anuários Estatísticos da Região Centro 1998; ** INE, 2010, Anuários Estatísticos da Região Norte e da Região Centro 2009; *** INE, 2001, Anuários 
Estatístico da Região Norte 2000 (dados relativos a 1999).  
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Quadro II.23.- Distribuição da população residente por escalões etários nos 21 concelhos - 1991, 2001 e 2008 
Concelhos 0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos 65 e mais anos 

 1991* 2001* 2008** 1991* 2001* 2008** 1991* 2001* 2008** 1991* 2001* 2008** 

Aguiar da Beira 1427 949 722 1010 840 811 2892 2912 3188 1396 1546 1440 

Carregal do Sal  2314 1655 1443 1558 1461 1343 5208 5127 5467 1912 2168 2346 

Castro Daire 3826 2717 2134 2636 2407 2103 8039 7929 8293 3655 3937 3973 

Fornos de Algodres 1125 807 608 867 687 626 2787 2649 2611 1491 1486 1392 

Gouveia 3024 2062 1552 2226 1944 1732 8197 7611 7790 3963 4505 4260 

Mangualde 4517 3278 2886 3314 3030 2618 10306 10279 11221 3671 4403 4430 

Moimenta da Beira 2839 1917 1545 2041 1712 1484 5386 5189 5690 2051 2256 2222 

Nelas  3056 2042 1956 2071 2106 1644 7097 7218 7879 2394 2917 3261 

Oliveira de Frades 2354 1830 1619 1598 1583 1397 4798 5107 5524 1834 2064 2100 

Penalva do Castelo 1993 1372 1100 1309 1307 1016 4041 4215 4353 1823 2125 2013 

Penedono 766 490 412 540 492 420 1685 1575 1653 740 888 801 

Santa Comba Dão 2497 1789 1614 1861 1832 1399 5751 6228 6565 2100 2624 2685 

São Pedro do Sul 3998 2872 2408 2934 2649 2371 9056 9165 9988 3997 4397 4421 

Sátão 3035 2211 1899 2207 2096 1835 5896 6139 7111 2204 2698 2683 

Seia 6081 3930 3063 4547 3967 3141 14496 14311 15042 5238 5936 5598 

Sernancelhe 1571 999 769 1147 924 748 3077 2965 3133 1225 1339 1361 

Tarouca  2247 1542 1249 1960 1307 1145 4095 4017 4464 1277 1442 1465 

Tondela 6070 4445 3624 4814 4136 3561 15239 15482 16042 5926 7089 7471 

Vila Nova de Paiva  1393 1043 817 986 906 902 2630 2812 3283 1079 1380 1397 

Viseu  18561 15788 15883 14414 14589 11818 39826 48993 54620 10800 14131 16695 

Vouzela  2458 1765 1430 1888 1695 1348 5613 5819 6055 2518 2637 2827 

Total 75152 55503 48733 55928 51670 43462 166115 175742 189972 61294 71968 74841 

Fonte: * INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001; ** INE, 2009, Anuários Estatísticos da Região Norte e da Região Centro 2008.  
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Quadro II.24.- População residente, por concelhos, segundo o sexo - 1991 e 2001 
Concelhos  1991 2001 

 Homens Mulheres  Total  Homens Mulheres  Total  
Aguiar da Beira 3260 3465 6725 2976 3271 6247 

Carregal do Sal  5327 5665 10992 5000 5411 10411 

Castro Daire 8889 9267 18156 8309 8681 16990 

Fornos de Algodres 3091 3179 6270 2704 2925 5629 

Gouveia 8229 9181 17410 7567 8555 16122 

Mangualde 10509 11299 21808 10099 10891 20990 

Moimenta da Beira 5938 6379 12317 5289 5785 11074 

Nelas  7152 7466 14618 6930 7353 14283 

Oliveira de Frades 5078 5506 10584 5086 5498 10584 

Penalva do Castelo 4432 4734 9166 4351 4668 9019 

Penedono 1782 1949 3731 1642 1803 3445 

Santa Comba Dão 5849 6360 12209 5926 6547 12473 

São Pedro do Sul 9528 10457 19985 9154 9929 19083 

Sátão 6441 6901 13342 6281 6863 13144 

Seia 14637 15725 30362 13500 14644 28144 

Sernancelhe 3474 3546 7020 3040 3187 6227 

Tarouca  4686 4893 9579 4074 4234 8308 

Tondela 15297 16752 32049 14963 16189 31152 

Vila Nova de Paiva  2905 3183 6088 2969 3172 6141 

Viseu  40273 43328 83601 44750 48751 93501 

Vouzela  6008 6469 12477 5794 6122 11916 

Total 172785 185704 358489 170404 184479 354883 
Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1991 e 2001. 
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Quadro II.25.- Distribuição da população residente, por concelhos, segundo o grau de instrução - 2001* 
 1º ciclo 2º ciclo 3ºciclo Secundário Médio Superior 

 H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

Aguiar da Beira 1296 1361 2657 416 335 751 306 263 569 212 260 472 2 18 20 93 174 267 

Carregal do Sal 2185 2400 4585 710 642 1352 604 428 1032 605 578 1183 14 22 36 234 318 552 

Castro Daire 3917 3545 7462 1270 1091 2361 779 630 1409 659 755 1414 7 43 50 256 365 621 

Fornos de Algodres 1284 1367 2651 357 279 636 248 223 471 226 252 478 8 21 29 134 176 310 

Gouveia 3673 3981 7654 852 742 1594 752 616 1368 838 789 1627 47 53 100 462 714 1176 

Mangualde 4340 4705 9045 1512 1408 2920 1194 900 2094 1117 1081 2198 37 39 76 625 855 1480 

Moimenta da Beira 2253 2524 4777 798 690 1488 611 496 1107 489 512 1001 9 25 34 279 438 717 

Nelas 2898 3298 6196 981 784 1765 880 684 1564 951 844 1795 29 27 56 441 633 1074 

Oliveira de Frades 2174 2197 4371 865 732 1597 630 495 1125 557 536 1093 17 21 38 245 375 620 

Penalva do Castelo 1991 2064 4055 661 541 1202 395 361 756 388 321 709 4 14 18 158 242 400 

Penedono 755 844 1599 277 222 499 135 128 263 131 151 282 2 13 15 65 100 165 

Santa Comba Dão 2746 2847 5593 857 833 1690 610 568 1178 729 758 1487 35 31 66 349 478 827 

São Pedro do Sul 3986 3976 7962 1448 1267 2715 904 762 1666 1000 940 1940 29 39 68 487 642 1129 

Sátão 2673 2594 5267 986 857 1843 624 563 1187 681 648 1329 16 30 46 308 524 832 

Seia 6218 6479 12697 1649 1440 3089 1558 1235 2793 1622 1594 3216 51 64 115 820 1239 2059 

Sernancelhe 1368 1520 2888 470 413 883 308 214 522 248 265 513 6 8 14 103 144 247 

Tarouca 1803 1840 3643 717 578 1295 443 326 769 306 365 671 3 18 21 146 226 372 

Tondela 6847 7298 14145 2269 1974 4243 1598 1230 2828 1808 1649 3457 51 76 127 775 1224 1999 

Vila Nova de Paiva 1234 1206 2440 491 423 914 297 275 572 297 306 603 7 14 21 136 194 330 

Viseu 15026 16188 31214 6384 5580 11964 5490 4529 10019 7154 6685 13839 329 352 681 5095 7183 12278 

Vouzela 2706 2746 5452 898 753 1651 598 496 1094 592 598 1190 20 29 49 285 372 657 

Total 71373 74980 146353 24868 21584 46452 18964 15422 34386 20610 19887 40497 723 957 1680 11496 16616 28112 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2001. 

* No total dos 21 concelhos 57403 pessoas não têm nenhum nível de instrução.  
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Quadro II.26.- Evolução do número de trabalhadores por sexo - componente social14 
 1999 2001 2003 2005 2007 

Caso A 
Homens  3 4 4 4 4 
Mulheres  49 51 55 71 88 

Total  52 55 59 75 92 
Caso B 

Homens  7 10 10 7 5 
Mulheres  20 31 35 40 44 

Total  27 41 45 47 49 
Caso C 

Homens  2 3 3 2 2 
Mulheres  42 45 45 46 46 

Total  44 48 48 48 48 
Caso D  

Homens  6 4 8 7 7 
Mulheres  29 34 34 32 39 

Total  35 38 42 39 46 
Caso F  

Homens  1 1 1 1 1  
Mulheres  20 23 32 39 45 

Total  21 24 33 40 46 
      

Caso G 
Homens  3 3 4 4 4 
Mulheres  31 45 57 59 85 

Total  34 48 61 63 89 
Caso H  

Homens  1 4 7 9 9 
Mulheres  1 6 14 12 31 

Total  2 10 21 21 40 
Caso I  

Homens  4 9 9 9 10 
Mulheres  15 15 14 19 26 

Total  19 24 23 28 36 
Caso J 

Homens  4 5 5 5 5 
Mulheres  50 52 53 53 61 

Total  54 57 58 58 66 
Caso L  

Homens  10 11 15 16 19 
Mulheres  23 24 24 25 32 

Total  33 35 39 41 51 
Caso M 

Homens  24 36 50 50 38 
Mulheres  44 62 86 98 119 

Total  68 98 136 148 15715 
Caso Q 

Homens  7 7 7 7 7 
Mulheres  78 78 78 78 78 

Total  85 85 85 85 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Não são apresentados os dados relativos aos estudo de caso E; N; O; P; R e S, uma vez que esta 
informação não nos foi devolvida pelas organizações estudadas.  
15 Um dos motivos principais que justifica a diferença entre o número de trabalhadores aqui apresentado e 
o que consta no Quadro 89 (capítulo 9 da Parte II) está relacionado com o facto de no preenchimento do 
Anexo H não terem sido considerados os trabalhadores independentes. Esta leitura é válida para todos os 
Quadros retirados deste Anexo e que dizem respeito a este estudo de caso. 
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Quadro II.27.- Evolução do número de trabalhadores por sexo - componente 
cooperativa16 

 1999 2001 2003 2005 2007 
Caso 2 

Homens  16 16 16 16 14 
Mulheres  8 8 8 7 8 

Total  24 24 24 23 22 
Caso 3 

Homens  3 4 7 7 9 
Mulheres  3 3 4 4 5 

Total  6 7 11 11 14 
Caso 5 

Homens  8 8 9 9 9 
Mulheres  17 17 17 17 17 

Total  25 25 26 26 26 
Caso 6 

Homens  35 36 28 31 25 
Mulheres  47 48 39 26 31 

Total  82 84 67 57 56 
Caso 9 

Homens  4 4 4 6 6 
Mulheres  10 10 11 12 12 

Total  14 14 15 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Não são apresentados os dados relativos aos estudo de caso 1; 4; 7 e 8, uma vez que esta informação 
não nos foi devolvida.  
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Quadro II.28.- Distribuição do número de trabalhadores por nível de qualificação - componente social17 
 Caso B Caso C Caso G Caso I Caso M Caso Q 

Nível de qualificação H M T H M T H M T H M T H M T H M T 
Quadros Superiores 1 10 11 - 1 1 - 5 5 1 2 3 6 11 17 - 7 7 
Quadros Médios  2 22 24 1 1 2 1 - 1 2 5 7 1 10 11 7  7 
Enc.; Cont. e Chefes de 
Equipa 

- - - - - - 1 - 1 1 1 2 2 3 5 - 10 10 

Prof. Altamente Qualificados  - - - 1 10 11 1 8 9 - 1 1 19 25 44 - - - 
Prof. Qualificados  - 9 9 - 20 20 - - - - 3 3 - - - - - - 
Prof. Semi-qualificados  2 3 5 - 14 14 1 51 52 - 4 4 9 58 67 - - - 
Prof. Não Qualificados  - - - - - - - 21 21 6 10 16 1 12 13 - - - 
Outro  - - - - - - - - - - - - - - - - 61 61 

Total 5 44 49 2 46 48 4 85 89 10 26 36 38 119 157 7 78 85 
 
 

Quadro II.29.- Distribuição do número de trabalhadores por nível de qualificação - componente cooperativa18 
 Caso 2 Caso 5 Caso 9 

Nível de qualificação H M T H M T H M T 
Quadros Superiores 2 - 2 1 - 1 2 1 3 
Quadros Médios  2 2 4 1 - 1 2 - 2 
Enc.; Cont. e Chefes de 
Equipa 

3 - 3 1 - 1 - - - 

Prof. Altamente Qualificados  - - - - - - 1 - 1 
Prof. Qualificados  - - - - - - - 1 1 
Prof. Semi-qualificados  7 6 13 6 17 23 1 - 1 
Prof. Não Qualificados  - - - - - -  10 10 

Total 14 8 22 9 17 26 6 12 18 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Notas: 1) as organizações dos estudos de caso A; D; H e L não preencheram a informação; 2) a informação dos estudos de caso E; N; O; P; R e S não foi devolvida; 3) a 
informação dos estudos de caso F e J estava mal preenchida. 
18 Notas: 1) Não são apresentados os dados dos estudos de caso 1; 4; 7 e 8, uma vez que esta informação não nos foi devolvida pelas cooperativas e 2) as cooperativas dos 
estudos de caso 3 e 6 não preencheram esta informação.  
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Quadro II.30.- Repartição do número de trabalhadores segundo o enquadramento jurídico - componente social19 
 Contrato de duração 

indeterminada 
Contrato de duração 

determinada 
Trabalho a tempo 

parcial 
Trabalho 

independente 
Empresas de 

Trabalho Temporário 
Trabalho sazonal Outras (quais)? TOTAL 

CASO A 
Homens  4 - - - - - - 4 
Mulheres  72 16 - - - - - 88 
Total  76 16 - - - - - 92 

CASO B20 
Homens  1 4 - - - - - 5 
Mulheres  9 33 2 - - - - 44 
Total  10 37 2 - - - - 49 

CASO C 
Homens  2 - - - - - - 44 
Mulheres  42 4 - - - - - 4 
Total  44 4 - - - - - 48 

Caso D 
Homens  6 1 - - - - - 7 
Mulheres  24 7 6 2 - - - 39 
Total  30 8 6 2 - - - 46 

CASO G 
Homens  4 - - - - - - 4 
Mulheres  69 16 - - - - - 85 
Total  73 16 - - - - - 89 

CASO H 
Homens  8 1 - - - - - 9 
Mulheres  20 11 - - - - - 31 
Total  28 12 - - - - - 40 

CASO I 
Homens  6 4 - - - - - 10 
Mulheres  13 13 - - - - - 26 
Total  19 17 - - - - - 36 

CASO L 
Homens  19 - - - - - - 19 
Mulheres  32 - - - - - - 32 
Total  51 - - - - - - 51 

CASO M 
Homens  32 6 - - - - - 38 
Mulheres  102 17 - - - - - 119 
Total  134 23 - - - - - 157 

CASO Q 
Homens  7 - - - - - - 7 
Mulheres  78 - - - - - - 78 
Total  85 - - - - - - 85 

Total dos casos 550 133 8 2 - - - 693 

                                                 
19 Algumas notas adicionais: 1) não são apresentados os dados dos estudos de caso E; N; O; P; R e S, uma vez que esta informação não nos foi devolvida; 2) não são apresentados os dados relativos aos estudos de caso F 
e J uma vez que os elementos solicitados não estavam devidamente preenchidos; 3) nas entrevistas aos responsáveis destas organizações foi feita, por diversas vezes, referência à existência de trabalho independente. No 
entanto, esta realidade não transpareceu na caracterização dos recursos humanos feita pelas organizações. Uma outra referência que foi feita e que não mereceu qualquer referência diz respeito aos programas ocupacionais.  
20 Os dados obtidos na entrevista contradizem este retrato, uma vez que nos foi dito que a maior parte dos trabalhadores tinha uma situação contratual estável. 
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Quadro II.31.- Repartição do número de trabalhadores segundo o enquadramento jurídico - componente cooperativa21 
 Contrato de duração 

indeterminada 
Contrato de duração 

determinada 
Trabalho a tempo 

parcial 
Trabalho 

independente 
Empresas de 

Trabalho Temporário 
Trabalho sazonal Outras (quais)? TOTAL 

CASO 2 
Homens  12 2 - - - - - 19 
Mulheres  7 1 - - - - - 3 
Total  19 3 - - - - - 22 

CASO 3 
Homens  9 - - - - - - 9 
Mulheres  4 - - - - 1 - 5 
Total  13 - - - - 1 - 14 

CASO 5 
Homens  9 - - - - - - 9 
Mulheres  17 - - - - - - 17 
Total  26 - - - - - - 26 

Caso 6 
Homens  6 5 1 11 - - 2 25 
Mulheres  9 8 2 12 - - - 31 
Total  15 13 3 23 - - 222 56 

CASO 9 
Homens  5 1 - - - - - 6 
Mulheres  12 - - - - - - 12 
Total  17 1 - - - - - 18 

Total dos casos 90 17 3 23 - 1 2 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Não são apresentados os dados dos estudos de caso 1; 4; 7 e 8, uma vez que esta informação não nos foi devolvida pelas cooperativas. 
22 Requisitado/nomeado.  
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Quadro II.32.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão etário - componente social23  

Formas de Emprego Menos 30 anos 30 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a  
65 anos 

+ de  
65 anos 

Total  

CASO A 
Contrato de duração indeterminada  7 30 32 7 - 76 
Contrato de duração determinada  7 9 - - - 16 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 14 39 32 7 - 92 
CASO C 

Contrato de duração indeterminada  2 16 23 3 - 44 
Contrato de duração determinada  1 3 - - - 4 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 3 19 23 3 - 48 
CASO G 

Contrato de duração indeterminada  6 27 25 14 1 73 
Contrato de duração determinada  6 5 4 1 - 16 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 12 32 29 15 1 89 
CASO I 

Contrato de duração indeterminada  3 9 4 3 - 19 
Contrato de duração determinada  7 9 1 - - 17 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 10 18 5 3 - 36 

 

                                                 
23 Algumas notas: 1) não são apresentados os resultados dos estudos de caso B; D; F; H; J e Q, uma vez que os dados não foram correctamente preenchidos e 2) as organizações dos estudos de 
caso E; N ; O ; P; R e S não devolveram a informação, o que nos impossibilita a apresentação da mesma.  
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Quadro II.32.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão etário - componente social (cont.) 
CASO L 

Contrato de duração indeterminada  13 12 20 5 1 51 
Contrato de duração determinada  - - - - - - 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 13 12 20 5 1 51 
CASO M 

Contrato de duração indeterminada  13 75 26 16 4 134 
Contrato de duração determinada  8 9 6 - - 23 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 21 84 32 16 4 157 
Total dos casos 73 204 141 49 6 473 
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Quadro II.33.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão etário - componente cooperativa24 

Formas de Emprego Menos 30 anos 30 a 44 anos 45 a 54 anos 55 a  
65 anos 

+ de  
65 anos 

Total  

CASO 2 
Contrato de duração indeterminada  3 11 3 2 - 19 
Contrato de duração determinada  2 1  - - 3 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 5 12 3 2 - 22 
CASO 3 

Contrato de duração indeterminada  2 8 2 1 - 13 
Contrato de duração determinada  - - - - - - 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - 1 - - - 1 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 2 9 2 1 - 14 
CASO 5 

Contrato de duração indeterminada  - 9 14 3 - 26 
Contrato de duração determinada  - - - - - - 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total - 9 14 3 - 26 
CASO 6 

Contrato de duração indeterminada  1 10 2 2 - 15 
Contrato de duração determinada  7 6 - - - 13 
Trabalho a tempo parcial 1 1 - 1 - 3 
Trabalho independente  7 9 4 3 - 23 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - 1 1 - - 2 

Total 16 27 7 6 - 56 

 

                                                 
24

 Não são apresentados os dados dos estudos de caso 1; 4; 7 e 8, uma vez que esta informação não nos foi devolvida pelas cooperativas. 
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Quadro II.33.- Enquadramento jurídico do número de trabalhadores segundo o escalão etário - componente cooperativa (cont.) 
CASO 9 

Contrato de duração indeterminada  3 14 - - - 17 
Contrato de duração determinada  1  - - - 1 
Trabalho a tempo parcial - - - - - - 
Trabalho independente  - - - - - - 
Empresas de Trabalho Temporário - - - - - - 
Trabalho sazonal  - - - - - - 
Outras (quais)? - - - - - - 

Total 4 14 - - - 18 
Total dos casos 27 71 26 12 - 136 
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Quadro II.34.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações escolares - componente social25 
 Ensino 

básico 
primário (4 

anos) 

Ensino 
básico 2º 

ciclo (6 anos) 

Ensino 
básico 3º 

ciclo (9 anos 
ou o antigo 
5º ano do 

liceu) 

Ensino 
secundário 

(10º/11º ano 
ou antigo 7º 
ano do liceu) 

Ensino 
secundário 
(12º ano) 

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Outro (qual?) Total 

CASO A 
Homens  1 1 -  1 1 - - - - - 4 
Mulheres  8 45 19 6 1 3 6 - - - 88 

Total 9 46 19 7 2 3 6 - - - 92 
CASO B 

Homens  2 - 1 - - 1 1 - - - 5 
Mulheres  20 6 5 1 5 1 6 - - - 44 

Total 22 6 6 1 5 2 7 - - - 49 
CASO C 

Homens  - - 1 - 1 - - - - - 2 
Mulheres  - 25 10 5 5 - 1 - - - 46 

Total - 25 11 5 6 - 1 - - - 48 
Caso G 

Homens  - 1 1 1 1 - - - - - 4 
Mulheres  41 13 7 4 9 3 8 - - - 85 

Total 41 14 8 5 10 3 8 - - - 89 
CASO H 

Homens  1 - - - 8 - - - - - 9 
Mulheres  1 6 5 - 7 - 12 - - - 31 

Total 2 6 5 - 15 - 12 - - - 40 
CASO I 

Homens  2 3 - - 2 - 3 - - - 10 
Mulheres  5 6 4 - 1 2 8 - - - 26 

Total 7 9 4 - 3 2 11 - - - 36 
CASO L 

Homens  2 2 2 3 5 2 3 - - - 19 
Mulheres  3 5 - 3 5 7 6 3 - - 32 

Total 5 7 2 6 10 9 9 3 - - 51 
CASO M 

Homens  6 8 8 - 9 2 5 - - - 38 
Mulheres  29 30 17 - 22 7 13 1 - - 119 

Total 35 38 25 - 31 9 18 1 - - 157 
 

                                                 
25 Algumas notas adicionais: 1) não são apresentados os dados dos estudos de caso E; N; O; P; R e S, uma vez que esta informação não nos foi devolvida; 2) não são apresentados os dados 
relativos aos estudos de caso D; F e J uma vez que os elementos solicitados não estavam devidamente preenchidos.  
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Quadro II.34.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações escolares - componente social (cont.) 
CASO Q 

Homens  2 - 1 - 4 - - - - - 7 
Mulheres  15 13 28 2 12 1 7 - - - 78 

Total 17 13 29 2 16 1 7 - - - 85 
Total 

Dos casos 
138 164 109 26 98 29 79 4 - - 647 

 

 

Quadro II.35.- Repartição do número de trabalhadores segundo as habilitações escolares - componente cooperativa26 
 Ensino 

básico 
primário (4 

anos) 

Ensino 
básico 2º 

ciclo (6 anos) 

Ensino 
básico 3º 

ciclo (9 anos 
ou o antigo 
5º ano do 

liceu) 

Ensino 
secundário 

(10º/11º ano 
ou antigo 7º 
ano do liceu) 

Ensino 
secundário 
(12º ano) 

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento Outro (qual?) Total 

CASO 2 
Homens  3 - - 6 2 1 2 - - - 14 
Mulheres  1 - - 2 3 2 - - - - 8 

Total 4 - - 8 5 3 2 - - - 22 
CASO 3 

Homens  1 1 2 1 2 - 2 - - - 9 
Mulheres  1 2 1 - 1 - - - - - 5 

Total 2 3 3 1 3 - 2 - - - 14 
CASO 5 

Homens  2 3 2 1 - 1 - - - - 9 
Mulheres  10 5 1 1 - - - - - - 17 

Total 12 8 3 2 - 1 - - - - 26 
Caso 6 

Homens  1 - 1 - 3 4 15 1 - - 25 
Mulheres  1 - 4 - 3 - 23 - - - 31 

Total 2 - 5 - 6 4 38 1 - - 56 
CASO 9 

Homens  - - 1 - 1 - 3 1 - - 6 
Mulheres  3 4 2 - 1 1 1 - - - 12 

Total 3 4 3 - 2 1 4 1 - - 18 
Total dos 

casos 
23 15 14 11 16 9 46 2 - - 136 

                                                 
26 Nota: não são apresentados os dados dos estudos de caso 1;4; 7 e 8, uma vez que esta informação não nos foi devolvida pelas cooperativas. 
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Quadro II.36.- Concelhos de residência dos trabalhadores inquiridos 
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Quadro II.37.- Sexo versus nível de habilitações dos trabalhadores inquiridos 
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Quadro II.38.- As diferentes organizações da economia social versus nível de 
habilitações  

 

 
 

Quadro II.39.- Nível de habilitações da mãe  
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Quadro II.40.- Outras habilitações da mãe 

 

 
 
 

Quadro II.41.- Nível de habilitações do pai  

 

 
 
 

Quadro II.42.- Outras habilitações do pai 
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Quadro II.43.- Condição perante o trabalho da mãe  

 
 
 

Quadro II.44.- Outra condição perante o trabalho da mãe 

 

 
 

Quadro II.45.- Condição perante o trabalho do pai 

 

 
 

Quadro II.46.- Outra condição perante o trabalho do pai 
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Quadro II.47.- Situação profissional da mãe 

 

 
 
 

Quadro II.48.- Situação profissional do pai 
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Quadro II.49.- Distrito onde nasceram os trabalhadores inquiridos 

 

 

Quadro II.50.- País onde nasceram os trabalhadores inquiridos  
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Quadro II.51.- Situação individual e contexto familiar dos trabalhadores cujo percurso laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro 
ou mais de cinco empregos antes da obtenção do emprego actual 

 1 emprego  2 empregos 3 empregos 4 empregos + de 5 empregos 
1- Idade média actual 41 41 40 40 42 
2- Sexo (%) 
     Mulheres 72,2 70,8 75,7 50 75 
     Homens 27,8 29,2 24,3 50 25 
3- Estado civil 
     Solteiro(a)  18,3 14,6 13,5 18,8 16,7 
     Casado(a)  69,7 81,3 73 56,3 75 
     Viúvo(a) 4,6 - 2,7 - - 
     Divorciado(a) 4,6 2,1 2,7 6,3 - 
     Outro 2,827 2,128 8,129 18,830 8,331 
4- Rendimento médio mensal do agregado familiar (%) 
     Menos de 500 euros  5,7 4,3 2,8 6,3 - 
     De 500 euros a 1000 euros 30,2 38,3 50 43,8 30 
     De 1001 euros a 1500 euros  30,2 34 16,7 31,3 30 
     De 1501 a 2000 euros  17,9 10,6 13,9 6,3 30 
     De 2001 euros a 3000 euros 14,2 10,6 13,9 12,5 10 
     Mais de 3000 euros  1,9 2,1 2,8 - - 
5- Habilitações (%) 
     Ensino básico primário (4 anos)  20,2 22,9 8,1 12,5 - 
     Ensino básico 2º ciclo (6 anos)  9,2 4,2 16,2 25 16,7 
     Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do 
liceu)  

14,7 22,9 27 18,8 - 

     Ensino secundário (10/11º ano ou antigo 7º ano do 
liceu)  

5,5 - 5,4 12,5 -. 

     Ensino secundário (12º ano) 19,3 20,8 16,2 12,5 16,7 
     Bacharelato  0,9 - - - - 
     Licenciatura  29,4 25 24,3 18,8 66,7 
     Mestrado  0,9 4,2 2,7 - - 
6- % de trabalhadores que consegue conciliar a vida 
profissional e a vida pessoal/familiar 89,9 91,7 86,5 75 83,3 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Uma separação e duas uniões de facto. 
28 União de facto. 
29 Em processo de divórcio e união de facto. 
30 União de facto. 
31 União de facto. 
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Quadro II.52.- Percurso laboral/profissional dos trabalhadores cujo percurso laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro ou mais de 
cinco empregos antes da obtenção do emprego actual 

 1 emprego  2 empregos 3 empregos 4 empregos + de 5 empregos 
1- Idade média de entrada no emprego actual 30 32 32 35 34 
2- Idade média do primeiro emprego  22 20 20 17 19 
3- Avaliação do percurso profissional (%) 
     Evolução contínua 63,9 63,8 63,9 56,3 66,7 
     Evolução lenta e em ziguezague 3,7 6,4 2,8 6,3 25 
     Estagnação  5,6 6,4 13,9 12,5 8,3 
     Regressão 0,9 - 2,8 6,3 - 
      Outra  25,932 23,433 16,734 18,835 - 
4- Trabalhadores que estiveram emigrados (%) 16,5 21,3 32,4 43,8 50 
5- Experiência de desemprego (últimos cinco anos) 
(%) 

11 22,9 21,6 31,3 25 

5.1.- Motivos do desemprego 
     Fim do contrato 23,1 9,1 37,5 20 33,3 
     Mudança de residência  7,7 9,1 12,5 - - 
     Falência  - 9,1 12,5 - - 
     Outros motivos 76,936 72,737 37,538 8039 66,740 
5.2.- Duração do desemprego (%) 
     Menos de 6 meses 33,3 36,4 25 80 33,3 
     De seis meses a menos de um ano  16,7 27,3 50 - 33,3 
     Mais de um ano 50 36,4 25 20 33,3 
6- % de trabalhadores que pensou criar um negócio  53,2 50 59,5 75 66,7 
7- % de trabalhadores que criou o seu próprio 
negócio 

17,2 8,3 22,7 16,7 25 

8- % de trabalhadores que ainda tem esse negócio 30 100 40 0 50 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 Em ziguezague; estável e evolução lenta. 
33

 Em ziguezague; estável; evolução contínua e em ziguezague; evolução lenta. 
34

 Em ziguezague; estável e evolução lenta. 
35 Estável.  
36

 Entre os principais motivos: despediu-se; encerramento de actividade; fim de estágio; fim de projecto; nunca ter trabalhado em Portugal; motivos familiares/pessoais. 
37

 Iniciativa própria; fim de actividade; fim de estágio; redução de pessoal e incumprimento da entidade empregadora (não estava a pagar). 
38

 Fim de estágio e motivos pessoais. 
39

 Encerramento actividade; motivos políticos; motivos pessoais; o regresso a Portugal. 
40

 Falecimento do proprietário e motivos de saúde. 



 165 

Quadro II.53.- Situação actual dos trabalhadores cujo percurso laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro ou mais de cinco 
empregos antes da obtenção do emprego actual 

 1 emprego  2 empregos 3 empregos 4 empregos + de 5 empregos 
1- Antiguidade (%) 
     Menos de 6 meses 1,8 2,1 - - 16,7 
     Entre 6 meses a 1 ano 3,7 4,2 5,4 6,3 - 
     Entre 1 ano a 3 anos 12,8 16,7 21,6 31,3 8,3 
     Entre 3 anos a 5 anos 10,1 12,5 10,8 18,8 8,3 
     Entre 5 anos a 10 anos 26,6 27,1 37,8 25 41,7 
     Entre 10 anos a 15 anos  24,8 20,8 16,2 18,8 8,3 
     Entre 15 anos a 20 anos 5,5 6,3 2,7 - - 
     Entre 20 anos a 25 anos  7,3 10,4 5,4 - 8,3 
     Mais de 25 anos  7,3 - - - 8,3 
2- Grupos socioprofissionais (%) 
     Quadros superiores - 2,1 2,7 6,3 - 
     Quadros médios  7,3 4,2 - - - 
     Encarregados, contramestres, 
mestres e chefes de equipa 

0,9 - - - - 

     Profissionais altamente qualificados  26,6 18,8 24,3 12,5 58,3 
     Profissionais qualificados 4,6 4,2 2,7 18,8 8,3 
     Profissionais semi-qualificados 
(especializados) 

19,3 20,8 24,3 31,3 8,3 

     Profissionais não qualificados 
(indiferenciados) 

41,3 50 45,9 31,3 35 

3- Grau de satisfação em relação ao 
trabalho (média) e %41 

3,57 3,54 3,46 3,44 3,67 

     Nada satisfeito - - - - - 
     Pouco satisfeito 1,9 2,1 2,7 12,5 25 
     Satisfeito 48,6 50 56,8 37,5 16,7 
     Muito satisfeito 40,2 39,6 32,4 43,8 25 
     Totalmente satisfeito  9,3 8,3 8,1 6,3 33,3 
4- Grau de satisfação em relação ao 
emprego (média) e %42 

3,36 3,29 3,35 3,13 3,17 

     Nada satisfeito - - - - - 
     Pouco satisfeito 1,9 4,2 13,5 18,8 33,3 
     Satisfeito 74,8 64,6 48,6 50 33,3 
     Muito satisfeito 18,7 29,2 27 31,3 16,7 
     Totalmente satisfeito  4,7 2,1 10,8 - 16,7 

 
 
 
 
 

                                                 
41 Escala utilizada na pergunta: 1 (nada satisfeito); 2 (pouco satisfeito); 3 (satisfeito); 4 (muito satisfeito); 5 (totalmente satisfeito). 
42 Escala utilizada na pergunta: 1 (nada satisfeito); 2 (pouco satisfeito); 3 (satisfeito); 4 (muito satisfeito); 5 (totalmente satisfeito). 
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Quadro II.53.- Situação actual dos trabalhadores cujo percurso laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro ou mais de cinco 
empregos antes da obtenção do emprego actual (cont.) 

 1 emprego  2 empregos 3 empregos 4 empregos + de 5 empregos 
5- Nível de adequação do trabalho à formação e às competências profissionais (%) 
     Nada adequado 2,8 2,1 2,8 - - 
     Pouco adequado 6,5 10,4 5,6 31,3 8,3 
     Adequado 71 66,7 72,2 62,5 50 
     Bastante adequado 11,2 8,3 8,3 6,3 25 
     Totalmente adequado  8,4 12,5 11,1 - 16,7 
6- Situação contratual (%) 
     Contrato sem termo (permanente) 81,5 79,2 75,7 68,8 50 
     Contrato a termo  9,3 12,5 10,8 25 25 
     Contrato a tempo parcial 1,9 - - - 8,3 
     Recibos verdes 2,8 2,1 5,4 - 8,3 
     Sem contrato 4,6 4,2 5,4 - - 
     Outra - - - 6,343 8,344 
     Não sabe - 2,1 2,7 - - 
7- Salário (%) 
     Menos de 400 euros  2,9 2,1 - 6,3 9,1 
     400 euros a 700 euros  53,3 74,5 74,3 75 36,4 
     701 a 1000 euros 30,5 6,4 17,1 12,5 36,4 
     1001 a 1250 euros 10,5 10,6 5,7 - 18,2 
     1251 a 1600 euros 2,9 2,1 2,9 6,3 - 
     2001 a 2500 euros  - 4,3 - - - 
8- Opinião sobre salário (média)45 
     Está de acordo com o trabalho que 
executo 

2,01 1,80 1,80 2 2,09 

     Está de acordo com as minhas 
habilitações 

2,42 2,64 2,55 2,31 2,36 

     Está de acordo com a minha 
experiência 

2,15 2,13 2,03 2,06 1,91 

     É justo 2,04 1,86 1,88 1,73 2 
     Está de acordo com o que é 
praticado no mercado 

2,37 2,38 2,35 2 2,88 

     Está de acordo com a política 
salarial aqui praticada 

2,95 2,74 2,76 2,81 3 

 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Requisitado. 
44 POC.  
45 Escala utilizada na pergunta: 1 (não concordo); 2 (concordo pouco); 3 (concordo); 4 (concordo bastante); 5 (concordo totalmente). 
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Quadro II.53.- Situação actual dos trabalhadores cujo percurso laboral/profissional foi marcado por um, dois, três, quatro ou mais de cinco 
empregos antes da obtenção do emprego actual (cont.) 

 1 emprego  2 empregos 3 empregos 4 empregos + de 5 empregos 
9- Satisfação global (média)46 
     Situação contratual 3,26 3,28 3 3,13 3 
     Duração semanal do trabalho 3,16 3,09 3,08 3 3,50 
     Duração diária do trabalho 3,16 3,02 3 2,94 3,58 
     Período de descanso semanal 3,19 3,06 2,84 2,88 3,42 
     Remuneração 2,51 2,28 2,17 2,25 2,83 
     Política de promoções e de 
carreiras 

2,57 2,76 2,43 2,43 2,80 

     Autonomia, isto é, a possibilidade 
de decidir a maneira de realizar o seu 
trabalho e ter iniciativa 

3,28 3,28 3,38 3,19 3,33 

     Relações com colegas, 
subordinados e superiores 

3,45 3,55 3,27 3,13 3,17 

     Condições físicas do trabalho 3,12 3,04 3,05 3,13 2,92 
     Estabilidade e segurança a nível 
profissional 

3,16 3,11 2,89 3 2,82 

     Oportunidades de desenvolvimento 
e formação 

3,06 2,93 2,86 3 3,08 

     Sentimento de ser útil 3,56 3,49 3,49 3,56 3,75 
     Participação e espírito de equipa  3,17 3,15 2,84 3 2,83 
10- % de trabalhadores que têm 
outro emprego para além do actual 

15,6 16,7 10,8 6,3 25 

11- Razões para ter outro emprego 
     Forma de completar o rendimento 
familiar  

64,7 100 75 100 33,3 

     Porque tem um horário que o 
permite  

41,2 50 75 - 66,7 

     Porque a sua situação actual não é 
estável  

11,8 - - - 33,3 

     Forma de adquirir mais experiência  23,5 50 - - 33,3 
     Forma de estabelecer contactos 11,8 12,5 25 - - 
     Forma de desenvolver 
competências 

29,4 37,5 50 - 33,3 

     Gosto de trabalhar em contextos de 
trabalho diferentes 

41,2 - 25 - 33,3 

     Outra(s) 23,547 12,548 2549 - - 
12- % de trabalhadores 
sindicalizados 

15,7 6,3 5,4 6,3 8,3 

                                                 
46 Escala utilizada na pergunta: 1 (nada satisfeito); 2 (pouco satisfeito); 3 (satisfeito); 4 (muito satisfeito); 5 (totalmente satisfeito). 
47 Continuar negócio da família; corresponde à área de formação; para manter uma situação que já tinha antes do emprego actual; para descomprimir. 
48 O gosto de trabalhar mais horas. 
49 Para manter a situação que tinha anteriormente. 
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Quadro II.54.- As diferentes organizações da economia social versus sexo - os 
trabalhadores para quem a economia social (emprego actual) foi o primeiro emprego  
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Quadro II.55.- Idade versus nível de habilitações - os trabalhadores para quem a 
economia social (emprego actual) foi o primeiro emprego  
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Quadro II.56.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - sexo, entidade patronal proveniente, categoria profissional (actual e 
anterior), situação contratual (actual e anterior) 

Nº 
Quest. 

Sexo Entidade patronal proveniente  Categoria profissional actual  Categoria profissional 
anterior 

Situação 
contratual 

actual 

Situação 
contratual anterior 

1 M Sector Privado Lucrativo  Auxiliar de Acção Directa Tratadora de animais Permanente Permanente 
4 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção Directa Operária (têxtil) Permanente  A termo 
6 M Função Pública Auxiliar de Acção Directa Ajudante de cozinha Permanente  NR/NS 

13 M Sector Privado Lucrativo Prof. Ensino Especial Formadora A termo Recibos verdes 
17 H Sector Privado Lucrativo Motorista  Operador de máquinas Permanente Permanente  
21 M Sector Privado Lucrativo Coordenadora Pedagógica Coordenadora Pedagógica Permanente Permanente 
22 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção Directa Auxiliar de recepção Permanente Permanente  
27 H Sector Privado Lucrativo Técnico de ATL Gerente de Loja (roupa) Permanente Permanente  
33 M Sector Privado Lucrativo Promotora de Vendas  Engarrafadora Permanente  Permanente  
34 M Sector Privado Lucrativo Chefe Serv. Administrativos NR/NS Permanente A termo 
39 M Sector Privado Lucrativo Operadora Linha Engarrafamento Operária (têxtil) Permanente Permanente  
40 M Sector Privado Lucrativo Engarrafadora  Empregada de balcão Permanente Permanente  
46 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar  Empregada de mesa e 

limpezas 
Permanente  Permanente  

47 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de cozinha Operadora Permanente  Permanente  
50 M Economia Social  Técnica de Serviço Social Técnica de Serviço Social Permanente Estágio 
51 M Sector Privado Lucrativo Ajudante Auxiliar (SAD) Caixeira ajudante A termo A termo 
54 M Sector Privado Lucrativo Educadora Educadora Permanente Recibos verdes 
66 H Sector Privado Lucrativo Técnico de Acompanhamento de 

Inserção  
Empregado de balcão  Permanente  A termo 

69 H Sector Privado Lucrativo Formador Chefe de Sector  Permanente  Estágio 
73 M Sector Privado Lucrativo Monitora Técnica Balconista A termo A termo 
76 H Sector Privado Lucrativo Monitor e Formador Administrativo e vendedor Permanente  Estágio 
77 M Economia Social Psicóloga Psicóloga Permanente Estágio 
79 M Função Pública Monitora  Técnica de Postal e Gestão Permanente A termo 
81 H Sector Privado Lucrativo Encarregado Geral  Controlador de Qualidade Permanente  A termo 
83 H Função Pública Enólogo Investigador Permanente Recibos verdes 
84 M Casa particular Operadora de linha Empregada doméstica Permanente Sem contrato 
85 H Sector Privado Lucrativo Promotor de Vendas  Comercial Permanente  ETT 
89 M Função Pública Socióloga, responsável RH e adjunta do 

Director  
Professora Permanente  A termo 

95 H Casa particular Trabalhador agrícola Trabalhador agrícola Permanente  Sem contrato 
101 H Sector Privado Lucrativo Escriturário  Empregado de escritório e 

Vendedor  
Permanente Permanente  

102 H Sector Privado Lucrativo Profissional de armazém Manobrador de grua Permanente  Sem contrato 
103 H Negócio próprio Adegueiro Carpinteiro  Permanente  Sem contrato 
106 M Sector Privado Lucrativo Engarrafadora Operadora de Caixa Permanente  Permanente  
108 H Sector Privado Lucrativo NR/NS Canalizador Sem contrato Sem contrato 
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Quadro II.56.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - sexo, entidade patronal proveniente, categoria profissional (actual e 
anterior), situação contratual (actual e anterior) (cont.) 

112 M Sector Privado Lucrativo Apoio logística e clientes Técnica de Informática  Permanente  A termo 
114 H Sector Privado Lucrativo Operador de computadores Operador linha de montagem Permanente  A termo 
124 M Função Pública Educadora Professora Educação Física Permanente  A termo 
126 M Sector Privado Lucrativo Ajudante familiar (SAD) Ajudante lavandaria Permanente  Permanente  
127 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Serviços Gerais  Operária  Permanente  Permanente 
133 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Educativa Auxiliar Laboratório Tinturaria Permanente Permanente 
138 M Função Pública Assistente Social Assistente Social Permanente Recibos verdes 
140 H Função Pública Professor Professor Permanente A termo 
141 M Sector Privado Lucrativo Psicóloga  Empregada de loja Permanente A termo 
145 M Sector Privado Lucrativo Escriturária Operadora de supermercado Permanente Permanente 
148 H NR/NS Escriturário Motorista  Permanente A termo 
150 H Sector Privado Lucrativo Técnico de Diagnóstico Terapêutico Gestor de particulares A termo A termo 
162 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de lar Costureira A termo Permanente 
165 H Sector Privado Lucrativo Professor Operador de manutenção Permanente  A termo 
167 H Economia Social Professor Desportista A termo A termo 
168 H NR/NS Formador NR/NS A termo NS/NR 
171 H Sector Privado Lucrativo Professor/Formador Programador A termo Tempo parcial 
176 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Educativa Empregada de balcão Permanente Permanente  
180 M Sector Privado Lucrativo Formadora NR/NS Tempo parcial Permanente 
183 H Sector Privado Lucrativo Caixeiro Empregado de mesa e bar Permanente Permanente  
184 M Sector Privado Lucrativo Caixeira Recepcionista e ajuda 

cozinha 
Permanente  A termo 

187 M Economia Social Escriturária Auxiliar  Permanente  Permanente 
195 M Casa particular Auxiliar de Serviços Gerais Empregada de limpezas A termo Sem contrato 
197 M Função Pública Responsável Creche e Infantário Professora Permanente A termo 
198 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Educativa Empregada de balcão  Permanente A termo 
199 M Economia Social Cozinheira Cozinheira Permanente Sem contrato 
201 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção Directa Empregada de mesa Permanente Permanente 
206 M Função Pública Enfermeira Enfermeira Tempo parcial Permanente 
207 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar Serviços Gerais Empregada geral Permanente A termo 
209 H Sector Privado Lucrativo Auxiliar Serviços Gerais Empregado de balcão Permanente  Sem contrato 
221 H Economia Social Chefe Serviços Administrativos  Escriturário  Permanente Permanente 
222 M Função Pública Animadora cultural Animadora e monitora Permanente A termo 
226 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Educativa  Costureira Permanente Permanente 
228 M Economia Social Educadora Educadora  Permanente A termo 
231 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de lar Ajudante de lar Permanente Permanente 
234 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção Directa Costureira Permanente Permanente 
236 M Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção Directa Caixeira Permanente A termo 
237 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de lar Operadora de máquinas Permanente Permanente 
241 M Função Pública Técnica Dep. Acção Social Técnica Superior de 

Psicologia 
Permanente A termo 

243 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Directa Bobinadora de fios  Permanente Permanente 
248 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Directa Operadora de máquinas Permanente  Permanente 
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Quadro II.56.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - sexo, entidade patronal proveniente, categoria profissional (actual e 
anterior), situação contratual (actual e anterior) (cont.) 

249 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Directa Costureira A termo Permanente 
251 H Sector Privado Lucrativo Técnico de Reabilitação Professor Permanente Recibos verdes 
252 M Sector Privado Lucrativo Fisioterapeuta Fisioterapeuta Permanente Recibos verdes 
253 NR Função Pública NR/NS Coord. Projecto Formação Permanente Recibos verdes 
254 H Sector Privado Lucrativo Escriturário Escriturário NR/NS Permanente 
256 M Economia Social Ajudante de cozinha Ajudante Auxiliar  Permanente  Permanente 
259 M Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Serviços Gerais  Secretária Permanente Permanente 
261 M Sector Privado Lucrativo Servente de Armazém Empregada de Caixa Permanente Permanente 
263 M Sector Privado Lucrativo Servente de Armazém Embaladora de vinhos Permanente Permanente 
270 M Sector Privado Lucrativo Tecedeira/bordadeira  Empregada de limpezas Sem contrato A termo 
272 M Negócio próprio Tecedeira/bordadeira Empregada de balcão Sem contrato Sem contrato 
273 M Sector Privado Lucrativo Tecedeira/bordadeira Empregada de limpezas Sem contrato Permanente 
276 M Sector Privado Lucrativo Tecedeira/bordadeira Ajudante de cozinha Sem contrato A termo 
277 M Função Pública Chefe Serviços Gerais Secretária  Permanente POC 
278 H Tropa Chefe de Departamento  Chefe Secção Justiça Permanente  A termo 
280 M Função Pública Ajudante de cozinha Ajudante de cozinha Permanente A termo 
281 M Sector Privado Lucrativo Trabalhadora Serviços Gerais  Empregada de balcão  Permanente Permanente 
283 M Sector Privado Lucrativo Trabalhadora Serviços Gerais Costureira  Permanente  Permanente 
284 M Sector Privado Lucrativo Administrativa  Balconista Permanente A termo 
289 M Economia Social Técnica Superior de Serviço Social Recepcionista Permanente A termo 
291 M Casa particular  Ajudante de Acção Educativa Empregada doméstica  Permanente Sem contrato 
296 M Função Pública Técnica de Serviços Gerais Professora Permanente A termo 
297 H Sector Privado Lucrativo Costureira Modista-aprendiz Permanente Sem contrato 
298 M Sector Privado Lucrativo Trabalhadora Serviços Gerais Copeira Permanente Permanente 
300 M Casa particular Trabalhadora Serviços Gerais Empregada doméstica Permanente Sem contrato 
306 M Sector Privado Lucrativo Operadora de lavandaria Auxiliar de Educação Permanente A termo 
309 H Sector Privado Lucrativo Enfermeiro Enfermeiro Recibos verdes Permanente 
314 M Função Pública Enfermeira Enfermeira  Recibos verdes A termo 
315 H Sector Privado Lucrativo Enfermeiro Cobrador de seguros Permanente A termo 
317 M Sector Privado Lucrativo Assistente clientes Administrativa Permanente A termo 
318 M Sector Privado Lucrativo Bancário Administrativa Permanente A termo 
323 M Sector Privado Lucrativo Administrativa Fiscal de Caixas  Permanente Permanente  

              Legenda: NR (não responde); NS (não sabe); POC (Programa Ocupacional); ETT (empresa de trabalho temporário); SAD (serviço de apoio domiciliário); ATL (ocupação de tempos livres). 
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Quadro II.57.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - salário (actual e anterior); idade do primeiro emprego; idade actual; 
idade entrada no emprego actual; habilitações; grau de satisfação emprego (actual e anterior) 

Nº 
Quest 

Salário actual  Salário anterior  Idade 1º 
emprego 

Idade 
actual 

Idade entrada 
no emprego 

actual 

Habilitações  Grau de 
satisfação 
emprego 

actual  

Grau de 
satisfação 
emprego 
anterior  

1 400 a 700 € Menos de 400 € 20 32 24 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito  Satisfeito 
4 400 a 700 € Menos de 400 € 24 42 25 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Muito satisfeito Satisfeito 
6 400 a 700 € NS/NR NS/NR 63 45 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 

13 400 a 700 € Variável  23 29 25 Licenciatura Satisfeito Muito satisfeito 
17 400 a 700 € NS/NR 16 43 35 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Pouco 

satisfeito 
21 1001 a 1250 € NS/NR NS/NR 41 30 Licenciatura Satisfeito NS/NR 
22 400 a 700 € Menos de 400 € 15 46 22 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Satisfeito 
27 701 a 1000 € 400 a 700 € 14 49 32 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Muito satisfeito 
33 400 a 700 € NS/NR 13 46 24 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Pouco 

satisfeito 
34 1001 a 1250 € 400 a 700 € 24 38 25 Licenciatura Satisfeito Pouco 

satisfeito 
39 400 a 700 € Menos de 400 € 19 45 31 Ensino secundário (10º/11º e antigo 7º ano 

liceu)  
Satisfeito Muito satisfeito 

40 400 a 700 € NS/NR 21 58 41 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
46 400 a 700 € NS/NR 15 48 38 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
47 400 a 700 € Menos de 400 € 21 46 25 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Satisfeito 
50 701 a 1000 € NS/NR 24 35 24 Licenciatura Satisfeito Nada satisfeito 
51 400 a 700 € 400 a 700 € 18 24 20 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
54 1001 a 1250 € 400 a 700 € 22 32 22 Licenciatura Muito satisfeito Pouco 

satisfeito 
66 701 a 1000 € 400 a 700 € 19 31 20 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Satisfeito 
69 701 a 1000 € 701 a 1000 € 23 32 26 Licenciatura Satisfeito Satisfeito 
73 701 a 1000 € 400 a 700 € 24 26 25 Licenciatura Muito satisfeito Nada satisfeito 
76 701 a 1000 € 400 a 700 € 19 27 20 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Pouco 

satisfeito 
77 701 a 1000 € 701 a 1000 € 25 30 26 Licenciatura Satisfeito Pouco 

satisfeito 
79 701 a 1000 € 400 a 700 € 23 31 25 Licenciatura Satisfeito Satisfeito 
81 701 a 1000 € Menos de 400 € 20 43 26 Ensino secundário (10º/11º e antigo 7º ano 

liceu) 
Satisfeito Satisfeito 

83 701 a 1000 € 701 a 1000 € 28 34 31 Licenciatura Satisfeito Totalmente 
satisfeito 

84 400 a 700 € NS/NR 17 42 36 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
85 701 a 1000 € 701 a 1000 € 28 41 39 Ensino secundário (10º/11º e antigo 7º ano 

liceu) 
Satisfeito Satisfeito 

89 701 a 1000 € NS/NR NS/NR 36 24 Licenciatura Satisfeito Satisfeito 
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Quadro II.57.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - salário (actual e anterior); idade do primeiro emprego; idade actual; 
idade entrada no emprego actual; habilitações; grau de satisfação emprego (actual e anterior) (cont.) 

95 400 a 700 € Menos de 400 € 14 49 43 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
101 400 a 700 € Menos de 400 € 27 60 40 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Satisfeito 
102 400 a 700 € Menos de 400 € 26 59 30 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
103 701 a 1000 € Menos de 400 € 12 64 28 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
106 400 a 700 € NS/NR 25 63 36 Ensino básico primário (4 anos) Muito satisfeito Muito satisfeito 
108 400 a 700 € 400 a 700 € 19 23 22 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Pouco 

satisfeito 
112 701 a 1000 € 400 a 700 € 20 32 22 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
114 701 a 1000 € Menos de 400 € 22 39 24 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
124 1001 a 1250 € Menos de 400 € 22 35 23 Bacharelato  Satisfeito Satisfeito 
126 400 a 700 € Menos de 400 € 21 49 36 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Nada satisfeito 
127 400 a 700 € Menos de 400 € 16 55 33 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
133 400 a 700 € NS/NR 18 39 27 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Nada satisfeito 
138 1251 a 1600 € NS/NR 25 41 28 Licenciatura Muito satisfeito Totalmente 

satisfeito 
140 701 a 1000 € NS/NR 22 35 24 Licenciatura Satisfeito Satisfeito 
141 701 a 1000 € NS/NR 25 26 25 Licenciatura Muito satisfeito Muito satisfeito 
145 400 a 700 € NS/NR 20 37 32 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Pouco 

satisfeito 
148 400 a 700 € Menos de 400 € 26 37 27 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Nada satisfeito  
150 701 a 1000 € 701 a 1000 € 21 32 32 Licenciatura Satisfeito Nada satisfeito 
162 400 a 700 € Menos de 400 € 16 34 34 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Muito satisfeito 
165 1251 a 1600 € 400 a 700 € 24 36 24 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Pouco 

satisfeito 
167 1001 a 1250 € 701 a 1000 € 21 27 23 Licenciatura Totalmente 

satisfeito 
Satisfeito 

168 701 a 1000 € NS/NR 21 39 21 Licenciatura Satisfeito NR/NS 
171 1001 a 1250 € Menos de 400 € 20 21 20 Licenciatura Totalmente 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
176 400 a 700 € NS/NR 20 50 40 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Satisfeito 
180 701 a 1000 € 400 a 700 € 22 30 23 Licenciatura Satisfeito Satisfeito  
183 400 a 700 € 400 a 700 € 25 33 31 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
184 400 a 700 € NS/NR 27 43 30 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Muito satisfeito 
187 400 a 700 € NS/NR 21 46 26 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito  
195 Menos de 400€ NS/NR 23 25 23 Ensino secundário (10º/11º e antigo 7º ano 

liceu) 
Satisfeito Muito satisfeito 

197 701 a 1000 € 400 a 700 € 25 40 40 Licenciatura Satisfeito Pouco 
satisfeito  

198 400 a 700 € NS/NR 31 47 34 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito  
199 400 a 700 € Menos de 400 € 18 61 39 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
201 400 a 700 € 400 a 700 € 17 37 27 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Satisfeito 
206 Menos de 400€ 1001 a 1250 € 22 26 26 Licenciatura Satisfeito Muito satisfeito  
207 400 a 700 € NS/NR NS/NR 53 47 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito 
209 400 a 700 € NS/NR 12 33 25 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Satisfeito 
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Quadro II.57.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - salário (actual e anterior); idade do primeiro emprego; idade actual; 
idade entrada no emprego actual; habilitações; grau de satisfação emprego (actual e anterior) (cont.) 

221 701 a 1000 € Menos de 400 € 18 54 29 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Muito satisfeito  
222 701 a 1000 € Menos de 400 € 24 53 27 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Muito satisfeito Muito satisfeito  
226 400 a 700 € NS/NR 20 28 23 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Muito satisfeito Satisfeito 
228 701 a 1000 € 701 a 1000 € 22 28 23 Licenciatura Satisfeito Muito satisfeito 
231 400 a 700 € 400 a 700 € 46 58 48 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
234 400 a 700 € NS/NR 35 56 46 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Muito satisfeito 
236 400 a 700 € NS/NR 20 30 23 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Satisfeito 
237 400 a 700 € Menos de 400 € 12 53 44 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Muito satisfeito 
241 1001 a 1250 € 701 a 1000 € 25 28 26 Licenciatura Muito satisfeito Satisfeito 
243 400 a 700 € NS/NR 13 51 43 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito  Muito satisfeito  
248 400 a 700 € Menos de 400 € 17 54 44 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito 
249 400 a 700 € 400 a 700 € 30 47 44 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Muito satisfeito 
251 701 a 1000 € 400 a 700 € 20 29 22 Licenciatura Muito satisfeito Satisfeito 
252 701 a 1000 € 400 a 700 € 22 26 23 Licenciatura Satisfeito NR/NS 
253 701 a 1000 € NS/NR 18 34 23 Mestrado Pouco satisfeito Muito satisfeito 
254 701 a 1000 € NS/NR 24 51 25 Ensino secundário (10º/11º e antigo 7º ano 

liceu) 
NR/NS Satisfeito 

256 400 a 700 € 1601 a 2000 € 26 41 32 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Muito satisfeito 
259 400 a 700 € NS/NR 22 49 29 Ensino secundário (10º/11º e antigo 7º ano 

liceu) 
Satisfeito Satisfeito 

261 400 a 700 € NS/NR 18 28 23 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
263 400 a 700 € NS/NR 15 60 17 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Nada satisfeito 
270 NS/NR NS/NR 22 56 54 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito 
272 NS/NR NS/NR 36 59 57 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Nada Satisfeito  
273 NS/NR NS/NR 32 48 46 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Pouco satisfeito Satisfeito 
276 NS/NR Menos de 400 € 51 57 55 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Muito satisfeito 
277 701 a 1000 € NS/NR 23 40 25 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
278 1001 a 1250 € 701 a 1000 € 21 42 32 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
280 400 a 700 € NS/NR 37 51 40 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Muito satisfeito 
281 400 a 700 € NS/NR 17 36 26 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Muito satisfeito 
283 400 a 700 € NS/NR 18 44 38 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Muito satisfeito 
284 400 a 700 € 400 a 700 € 22 29 24 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
289 701 a 1000 € Menos de 400 € 35 47 45 Licenciatura Satisfeito Nada satisfeito  
291 400 a 700 € NS/NR 18 38 30 Ensino básico 3º ciclo (9º ano) Satisfeito Satisfeito 
296 400 a 700 € 701 a 1000 € 25 42 39 Licenciatura Satisfeito Muito satisfeito 
297 701 a 1000 € NS/NR 22 56 22 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito 
298 400 a 700 € NS/NR 25 42 41 Ensino básico primário (4 anos) Muito satisfeito Satisfeito 
300 400 a 700 € Menos de 400 € 14 42  39 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Muito satisfeito Muito satisfeito 
306 400 a 700 € NS/NR 18 36 22 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 
309 400 a 700 € NS/NR 24 40 27 Licenciatura Muito satisfeito Muito satisfeito 
314 1251 a 1600 € 1001 a 1250 € 24 38 27 Licenciatura Totalmente 

satisfeito  
 

Muito satisfeito  
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Quadro II.57.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - salário (actual e anterior); idade do primeiro emprego; idade actual; 
idade entrada no emprego actual; habilitações; grau de satisfação emprego (actual e anterior) (cont.) 

315 1001 a 1250 € Menos de 400 € 19 36 24 Licenciatura Totalmente 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito  

317 1001 a 1250 € 400 a 700 € 23 36 23 Ensino secundário (12º ano) NR/NS Satisfeito  
318 1001 a 1250 € 400 a 700 € 21 33 24 Licenciatura Satisfeito Pouco 

satisfeito 
323 701 a 1000 € 400 a 700 € 18 31 24 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito 

          Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
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Quadro II.58.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - motivos da 
saída do último emprego50 

Motivos Nº de respostas 
Horário e situação contratual 1 resposta 
Salário e carreira 1 resposta 
Salário  1 resposta 
Antecipação de situação de desemprego  2 respostas 
Convidado a “sair” 1 resposta 
Redução de pessoal 1 resposta 
Falência  10 respostas 
Incompatibilidade com o patrão  2 respostas 
Iniciativa própria  16 respostas 
Salário e carga horária  1 resposta 
Dificuldades da empresa 2 respostas 
Fim de contrato  15 respostas 
Fim de estágio 1 resposta 
Rescisão de contrato  1 resposta 
Possibilidade de fazer estágio e consequente emprego  1 resposta 
Por motivos de saúde  1 resposta 
Mudança de residência  2 respostas 
Para ter um emprego mais certo 2 respostas 
Motivos pessoais 3 respostas 
Regresso a Portugal  10 respostas 
Fim de actividade  8 respostas 
Surgimento da oportunidade do emprego actual  18 respostas 
Fim do projecto  3 respostas 
O desejo de encontrar uma melhor situação 1 resposta 
Aproximar-se das origens  5 respostas 
Emigração  1 resposta 
Despediu-se  1 resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Pode ter sido referido mais do que um motivo por indivíduo.  
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Quadro II.59.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual e último emprego), formação (emprego 
actual e último emprego), horas/dia (emprego actual e último emprego) 

 Duração do emprego Formação Horas/dia 
Nº 

Quest. 
Antiguidade actual Antiguidade anterior 

emprego 
Emprego 

actual 
Anterior 
emprego 

Emprego actual Anterior emprego 

1 Entre 5 a 10 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
4 Entre 15 a 20 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
6 Entre 15 a 20 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
13 Entre 1 a 3 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Menos de 7h Variável 
17 Entre 5 a 10 anos Entre 15 a 20 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
21 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Não NR/NS Entre 7 e 8h NS/NR 
22 Entre 20 a 25 anos Entre 3 a 5 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
27 Entre 15 a 20 anos Entre 15 a 20 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
33 Entre 20 a 25 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
34 Entre 10 a 15 anos Menos de 6 meses Sim Não Entre 7 e 8h NS/NR 
39 Entre 10 a 15 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 8 e 9h 
40 Entre 15 a 20 anos Entre 5 a 10 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
46 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 9 e 10h 
47 Entre 20 a 25 anos Entre 1 a 3 anos Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
50 Entre 5 a 10 anos Menos de 6 meses Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
51 Entre 3 a 5 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Sim Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
54 Entre 5 a 10 anos Menos de 6 meses Sim Não Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 
66 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
69 Entre 5 a 10 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h 
73 Entre 6 meses a 1 ano Menos de 6 meses Sim Não Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h 
76 Entre 5 a 10 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 
77 Entre 3 a 5 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
79 Entre 5 a 10 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
81 Entre 15 a 20 anos Entre 3 a 5 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 
83 Entre 1 a 3 anos Entre 1 a 3 anos Sim Sim Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
84 Entre 5 a 10 anos Entre 15 a 20 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
85 Entre 1 a 3 anos Entre 5 a 10 anos Sim Sim  Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
89 Entre 10 a 15 anos Menos de 6 meses Sim Não Entre 9 e 10h NS/NR 
95 Entre 5 a 10 anos Entre 6 meses a 1 ano Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

101 Entre 20 a 25 anos Entre 5 a 10 anos Não Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
102 Mais de 25 anos Entre 1 a 3 anos Não Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
103 Mais de 25 anos Entre 15 a 20 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 10 e 11h 
106 Mais de 25 anos Entre 3 a 5 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 9 e 10h 
108 Mais de 25 anos Entre 1 a 3 anos Não Não Entre 9 e 10h Entre 9 e 10h 
112 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
114 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 
124 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Menos de 7 h Menos de 7 horas 
126 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
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Quadro II.59.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual e último emprego), formação (emprego 
actual e último emprego), horas/dia (emprego actual e último emprego) (cont.) 

127 Entre 20 a 25 anos Entre 15 a 20 anos Sim  Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
133 Entre 10 a 15 anos Entre 3 a 5 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 
138 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Sim Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
140 Entre 10 a 15 anos NS/NR Sim Sim Mais de 11h NS/NR 
141 Entre 1 a 3 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
145 Entre 3 a 5 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
148 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
150 Menos de 6 meses Entre 3 a 5 anos Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 
162 Entre 6 meses a 1 ano Entre 15 a 20 anos Sim Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
165 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Menos de 7 h Entre 9 e 10h 
167 Entre 3 a 5 anos Entre 6 meses a 1 ano Não Não Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
168 Entre 10 a 15 anos NS/NR Sim NS/NR Menos de 7 h NS/NR 
171 Entre 1 a 3 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 10 e 11h Menos de 7 horas 
176 Entre 5 a 10 anos Entre 15 a 20 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
180 Entre 5 a 10 anos NS/NR Não Não Entre 7 e 8h NS/NR 
183 Entre 6 meses a 1 ano Entre 3 a 5 anos Sim Sim Entre 8 e 9h Entre 9 e 10h 
184 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
187 Entre 20 a 25 anos Entre 5 a 10 anos Não Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
195 Entre 1 a 3 anos Entre 6 meses a 1 ano Não Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
197 Menos de 6 meses Entre 5 a 10 anos Sim Sim Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
198 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
199 Mais de 25 anos Entre 3 a 5 anos Sim Não Entre 8 e 9h Menos de 7 horas 
201 Entre 10 a 15 anos Entre 5 a 10 anos Sim Sim Menos de 7 h Entre 8 e 9h 
206 Entre 6 meses a 1 ano Entre 1 a 3 anos Sim Sim Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
207 Entre 5 a 10 anos NS/NR Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
209 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 10 e 11h 
221 Mais de 25 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
222 Mais de 25 anos Entre 1 a 3 anos Não Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
226 Entre 3 a 5 anos Entre 1 a 3 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
228 Entre 3 a 5 anos Entre 6 meses a 1 ano Não Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
231 Entre 5 a 10 anos Entre 1 a 3 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h 
234 Entre 3 a 5 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
236 Entre 5 a 10 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Menos de 7 h Variável 
237 Entre 5 a 10 anos Mais de 25 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
241 Entre 1 a 3 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
243 Entre 5 a 10 anos Mais de 25 anos Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
248 Entre 5 a 10 anos Mais de 25 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
249 Entre 1 a 3 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
251 Entre 5 a 10 anos Entre 1 a 3 anos Não Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
252 Entre 3 a 5 anos Entre 1 a 3 anos Sim Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
253 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
254 Entre 20 a 25 anos Entre 1 a 3 anos NS/NR Não NS/NR Entre 7 e 8h 
256 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Sim  Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
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Quadro II.59.- Quem teve um emprego antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual e último emprego), formação (emprego 
actual e último emprego), horas/dia (emprego actual e último emprego) (cont.) 

259 Entre 20 a 25 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
261 Entre 5 a 10 anos Entre 3 a 5 anos Sim Sim Entre 8 e 9h Menos de 7 horas 
263 Mais de 25 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
270 Entre 1 a 3 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 8 e 9h Mais de 11h 
272 Entre 1 a 3 anos Entre 15 a 20 anos Sim Não Entre 8 e 9h Variável 
273 Entre 1 a 3 anos Entre 3 a 5 anos Sim Não Entre 8 e 9h Entre 9 e 10h 
276 Entre 1 a 3 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
277 Entre 15 a 20 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 
278 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
280 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
281 Entre 10 a 15 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
283 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Sim Sim Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
284 Entre 5 a 10 anos Entre 1 a 3 anos Não Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
289 Entre 3 a 5 anos Entre 5 a 10 anos Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h 
291 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Não Não Menos de 7 h Entre 9 e 10h 
296 Entre 3 a 5 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Menos de 7 h Variável 
297 Mais de 25 anos Entre 5 a 10 anos Não Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
298 Entre 1 a 3 anos Entre 15 a 20 anos Sim  Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
300 Entre 3 a 5 anos Entre 5 a 10 anos Sim Não Menos de 7 h Entre 9 e 10h 
306 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
309 Entre 10 a 15 anos Entre 1 a 3 anos Sim Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 horas 
314 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Sim Menos de 7 h Entre 7 e 8h 
315 Entre 10 a 15 anos Entre 3 a 5 anos Sim Sim Menos de 7 h Menos de 7 horas 
317 Entre 10 a 15 anos Entre 6 meses a 1 ano Sim Não Entre 9 e 10h Entre 7 e 8h 
318 Entre 5 a 10 anos Entre 1 a 3 anos Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
323 Entre 5 a 10 anos Entre 5 a 10 anos Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
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Quadro II.60.- Entidade patronal proveniente dos trabalhadores que tiveram um emprego antes de 
vir para a economia social 

Tipo Entidade Patronal  Nº de indivíduos 
Função Pública 16 
Sector Privado Lucrativo  72 
Economia Social  9 
Negócio Próprio 2 
Casa particular  5 
Tropa  1 
Não respostas  2 

Total 107 

 
Quadro II.61.- Situação contratual (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um emprego 

antes de vir para a economia social 
Situação Contratual Actual 

Nº de 
indivíduos 

Anterior  
Nº de 

indivíduos 
Permanente 87 42 
A termo 10 37 
Recibos verdes 2 7 
Tempo parcial  2 1 
Sem contrato 5 12 
Empresa Trabalho Temporário - 1 
Estágio - 4 
POC (Programa Ocupacional) - 1 
NS/NR 1 2 

Total 107 107 

 
Quadro II.62.- Salário (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um emprego antes de vir 

para a economia social 
Salário  Actual 

Nº de indivíduos 
Anterior  

Nº de indivíduos 
Menos de 400 € 2 26 
400 a 700 € 55 23 
701 a 1000 € 32 10 
1001 a 1250 € 11 2 
1251 a 1600 € 3 - 
1601 a 2000 € - 1 
Variável - 1 
Não respostas  4 44 

Total 107 107 

 
Quadro II.63.- Grau de satisfação (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um emprego 

antes de vir para a economia social 
Grau de satisfação  Actual 

Nº de indivíduos 
Anterior  

Nº de indivíduos 
Nada satisfeito - 9 
Pouco satisfeito 2 12 
Satisfeito 80 54 
Muito Satisfeito  19 26 
Totalmente satisfeito 4 3 
Não respostas  2 3 

Total 107 107 

 
Quadro II.64.- Antiguidade (actual e anterior) dos trabalhadores que tiveram um emprego antes de 

vir para a economia social 
Antiguidade  Actual 

Nº de indivíduos 
Anterior  

Nº de indivíduos 
Menos de 6 meses 2 5 
Entre 6 meses a 1 ano 4 24 
Entre 1 a 3 anos 13 29 
Entre 3 a 5 anos 11 10 
Entre 5 a 10 anos 28 23 
Entre 10 a 15 anos  26 - 
Entre 15 a 20 anos 6 9 
Entre 20 a 25 anos  8 - 
Mais de 25 anos  9 3 
Não respostas - 4 

Total 107 107 
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Quadro II.65.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - sexo; entidade patronal (última e penúltima); categoria 
profissional (actual, última e penúltima)  

  Entidade empregadora Situação contratual Categoria profissional 
Nº 

Quest. 
Sexo Última Penúltima Actual Última Penúltima Actual Última Penúltima 

5 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Sem contrato Auxiliar de Acção 
Educativa 

Empregada de 
balcão 

Operária (têxtil) 

7 M Sector Privado Lucrativo Função Pública Permanente Permanente Tempo parcial Auxiliar de Acção 
Educativa 

Operadora de Caixa Administrativa 

14 M Casa particular Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Sem contrato Permanente Formadora Empregada 
doméstica 

Operária 
(lacticínios) 

23 M Função Pública Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente A termo Permanente Ajudante de cozinha Auxiliar de Acção 
Educativa 

Operária (têxtil) 

29 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Sem contrato Permanente Escriturário Administrativo Administrativo 

30 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Sem contrato Sem contrato Serralheiro Operador de 
máquinas 

Serralheiro 

44 H Sector Privado Lucrativo Função Pública A termo A termo A termo Indiferenciado Operário Administrativo 
56 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 

Lucrativo 
Permanente Permanente Permanente Ajudante de lar Empregada de 

incubação 
Remalhadeira 

59 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Permanente Auxiliar de lar Ajudante de Cozinha Operária (escolha 
de madeira) 

61 M Sector Privado Lucrativo Função Pública A termo A termo Estágio Escriturária Telefonista e 
escriturária 

Professora 

62 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Permanente Monitora Coordenadora linha 
de fabrico 

Escriturária 

67 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

A termo A termo A termo Técnico de Reabilitação Técnico de vendas Pintor (oficina de 
carros) 

71 M Economia Social Marinha de 
Guerra 

Permanente A termo A termo Coord. De Departamento 
Educação, Reabilitação 

Assistente Social Condutora 

80 M Economia Social Função Pública Permanente Recibos 
verdes 

A termo Monitora Responsável de 
espaço lúdico 

Professora 

97 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente A termo Operador de máquinas Motorista Empregado limpeza 
e ajudante cozinha 

98 H Economia Social Função Pública Permanente Permanente A termo Eng. Agrícola Eng. Agrícola Professor 
105 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 

Lucrativo 
Permanente Sem contrato Permanente Profissional de armazém Operador linha de 

engarrafamento e 
fazia entregas 

Operário de 
construção e 

limpezas 
113 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 

Lucrativo 
NR/NS Recibos 

verdes 
Recibos 
verdes 

Eng. Agrícola Técnico Agrícola Técnico agrícola 

115 H Economia Social Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Permanente Enólogo Enólogo Enólogo 

119 M Função Pública Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente A termo A termo Ajudante de Acção 
Educativa 

Animadora Operadora de peças 

120 M Sector Privado Lucrativo Economia 
Social 

Permanente Sem contrato Permanente Auxiliar de Acção Médica Empregada de 
balcão 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 
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Quadro II.65.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - sexo; entidade patronal (última e penúltima); categoria 
profissional (actual, última e penúltima) (cont.) 

125 M Sector Privado Lucrativo Casa particular  Permanente Permanente Sem contrato Cozinheira Trabalhadora geral 
(aviários) 

Empregada 
doméstica 

147 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Recibos 
verdes 

Escriturária Escriturária Administrativa 

149 M Sector Privado Lucrativo Casa particular A termo Sem contrato Sem contrato Ajudante de lar Empregada de 
limpezas 

Cuidadora de 
crianças 

151 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente A termo Assistente administrativa Empregada de 
balcão e caixa 

Empregada de 
balcão 

156 M Economia Social Economia 
Social 

Permanente A termo Recibos 
verdes 

Psicóloga clínica Psicóloga Docente 

170 H Função Pública NR/NS Permanente A termo NR/NS Professor Professor NR/NS 
172 H Função Pública Sector Privado 

Lucrativo 
Sem contrato Permanente Permanente Director de Escola Director do Centro 

de Emprego 
Administrativo 

177 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente A termo Permanente Ajudante de Acção 
Educativa 

Embaladora de 
peças 

Empregada de 
armazém 

182 M Função Pública Função Pública A termo A termo A termo Professora NR/NS NR/NS 
193 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 

Lucrativo 
Permanente Permanente Permanente Caixeira Empregada de 

balcão 
Costureira 

212 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Permanente Cozinheira Decoradora de 
porcelana 

Empregada de 
mesa 

213 M Sector Privado Lucrativo Função Pública Permanente Permanente A termo Auxiliar de 
estabelecimento de 

deficientes 

Empregada de mesa Auxiliar de Acção 
Educativa 

217 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Sem contrato A termo Ajudante de Acção Directa Empregada geral 
(trutas) 

Operadora têxtil 

219 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Permanente Auxiliar de Serviços Gerais Empregada de 
balcão 

Empregada de 
balcão 

232 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

A termo A termo A termo Auxiliar de Serviços Gerais Costureira Costureira 

245 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Sem contrato Permanente Ajudante de Acção Directa Queijeira Empregada de 
salsicharia 

255 M Economia Social Economia 
Social 

Permanente A termo Permanente Assistente Social Assistente Social Assistente Social 

258 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Sem contrato Sem contrato Auxiliar de Serviços Gerais Costureira Costureira 

264 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente A termo A termo Servente de armazém Tecedeira Costureira 

268 M Sector Privado Lucrativo Economia 
Social 

Permanente Permanente NS/NR Empregada de armazém Preparadora de 
madeira 

Empregada geral 
(cooperativa) 

269 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente Permanente Ajudante de armazém Serralheiro Serralheiro 

275 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Sem contrato Sem contrato Sem contrato Tecedeira/bordadeira Pastora Empregada de 
aviário 

279 M Função Pública Função Pública Permanente A termo A termo Cozinheira Auxiliar de Acção 
Educativa 

Auxiliar de 
enfermagem 
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Quadro II.65.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - sexo;  entidade patronal (última e penúltima); categoria 
profissional (actual, última e penúltima) (cont.) 

288 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente A termo Sem contrato Auxiliar de Acção 
Educativa 

Repositora Operadora (têxtil) 

308 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado 
Lucrativo 

Permanente Permanente A termo Auxiliar de Serviços Gerais Empregada de 
lavandaria 

Empregada de 
balcão 

321 H Economia Social Economia 
Social 

Permanente Permanente Permanente Coordenador Comercial Técnico do 
Departamento 

Financeiro 

Coordenador 
Comercial 

Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
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Quadro II.66.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - salário (actual, último e penúltimo), grau de satisfação 
(actual, último e penúltimo) e habilitações 

 Salário Grau de satisfação emprego Habilitações 
Nº 

Quest. 
Actual Último Penúltimo Actual Último Penúltimo  

5 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
7 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 400 € Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
14 400 a 700 € NS/NR Menos de 400 € Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
23 Menos de 400 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
29 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
30 400 a 700 € Menos de 400 € NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
44 400 a 700 € Menos de 400 € 400 a 700 € Satisfeito Nada satisfeito Pouco satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
56 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
59 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
61 400 a 700 € 400 a 700 € 701 a 1000 € Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Licenciatura 

62 701 a 1000 € 1601 a 2000 € 1001 a 1250 € Muito satisfeito Totalmente 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

Ensino secundário (12º ano) 

67 400 a 700 € Menos de 400 € 400 a 700 € Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Licenciatura 
71 1001 a 1250 € 701 a 1000 € NS/NR Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Licenciatura 

80 701 a 1000 € 400 a 700 € Variável Muito satisfeito Totalmente 
satisfeito 

Satisfeito Licenciatura 

97 400 a 700 € Menos de 400 € 701 a 1000 € Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
98 1001 a 1250 € 701 a 1000 € 400 a 700 € Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito Licenciatura 

105 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
113 400 a 700 € 701 a 1000 € 400 a 700 € Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Licenciatura 
115 1001 a 1250 € 701 a 1000 € 701 a 1000 € Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Licenciatura 
119 400 a 700 € NS/NR 400 a 700 € Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
120 400 a 700 € NS/NR Menos de 400 € Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
125 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
147 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
149 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
151 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
156 701 a 1000 € NS/NR Variável Pouco satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Mestrado 

170 1251 a 1600 € NS/NR NS/NR Totalmente 
satisfeito Satisfeito NR/NS Licenciatura 

172 2001 a 2500 € 1601 a 2000 € NS/NR Muito satisfeito Muito satisfeito NR/NS Licenciatura 
177 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 

182 1001 a 1250 € NS/NR NS/NR Muito satisfeito Totalmente 
satisfeito NR/NS Licenciatura 

193 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Muito satisfeito Nada satisfeito Satisfeito Ensino básico 2º ciclo (6 anos) 
212 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
213 400 a 700 € 701 a 1000 € Menos de 400 € Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
217 400 a 700 € 400 a 700 € NS/NR Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
219 400 a 700 € 400 a 700 € NS/NR Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Ensino secundário (12º ano) 
232 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
245 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 



 186 

Quadro II.66.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - salário (actual, último e penúltimo), grau de satisfação 
(actual, último e penúltimo) e habilitações (cont.) 

255 1001 a 1250 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Licenciatura 
258 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
264 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Ensino básico 2º ciclo (6 anos) 
268 400 a 700 € Menos de 400 € NS/NR Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
269 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
275 NR NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico primário (4 anos) 
279 400 a 700 € NS/NR NS/NR Satisfeito Satisfeito Satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 
288 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 

308 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € Satisfeito Totalmente 
satisfeito 

Satisfeito Ensino básico 3º ciclo (9º ano ou o antigo 5º ano liceu) 

321 2001 a 2500 € 1601 a 2000 € 1251 a 1600 € Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Mestrado 
  Legenda: NR (não responde); NS (não sabe).  
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Quadro II.67.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - Motivos da saída do último e do penúltimo emprego51 
Último emprego Nº de respostas Penúltimo emprego Nº de respostas 

Situação financeira do empregador  1 resposta Surgimento da oportunidade de 
emprego actual 

7 respostas 

Encerramento de actividade 5 respostas Regresso a Portugal 2 respostas 
Surgimento da oportunidade de emprego actual  7 respostas Por iniciativa própria 6 respostas 

Por iniciativa própria 6 respostas Não correspondia ao que 
desejava 1 resposta 

Regresso a Portugal 4 respostas Não queria lá continuar 1 resposta 
Para concluir estudos  1 resposta Fim de contrato 7 respostas 
Para se aproximar da família 1 resposta Falência 2 respostas 
Mudanças organizacionais 1 resposta Fim de estágio  1 resposta 
Para sair de Portugal 1 resposta A empresa foi vendida 1 resposta 
Para se aproximar de casa 1 resposta Para estudar 2 respostas 
Fim de contrato 6 respostas Motivos de saúde 3 respostas 
Desinteresse da entidade patronal  1 resposta Problemas financeiros  1 resposta 
Motivos pessoais 3 respostas Para se aproximar de casa 1 resposta 
Falência 2 respostas Fim da necessidade  1 resposta 
A empresa não pagava 2 respostas Falta de motivação 1 resposta 
Despediu-se 1 resposta Concurso  1 resposta 

Redução de pessoal 1 resposta Antecipar situação de 
desemprego 

1 resposta 

Horário 2 respostas Mudança de residência 1 resposta 
Experimentar algo de novo 1 resposta Encerramento de actividade  2 respostas 
Antecipar situação de desemprego 1 resposta Pretendia mudar de vida 1 resposta 
  Redução de pessoal 1 resposta 
  Motivos pessoais  3 respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Pode ter sido referido mais do que um motivo por indivíduo. 
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Quadro II.68.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - idade do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual, 
duração (antiguidade actual, último e penúltimo emprego), formação (actual, último e penúltimo emprego), horas/dia (actual, último e penúltimo emprego) 

    Duração do emprego Formação Horas/dia 

Nº 
Quest 

Idade 1º 
emprego 

Idade 
actual 

Idade entrada 
no emprego 

actual 

Antiguidade 
actual 

Antiguidade 
último 

Antiguidade 
penúltimo 

Actual Últi- 
mo 

Penúl-
timo 

Actual Último Penúltimo 

5 18 29 28 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

7 17 37 27 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Menos de 7 h 

14 11 54 33 Entre 20 anos 
a 25 anos  

Entre 3 anos a 
5 anos  

Entre 10 anos 
a 15 anos 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

23 18 41 32 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

29 21 32 25 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Menos de 6 
meses  

Não Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

30 14 57 37 Entre 20 anos 
a 25 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 10 anos 
a 15 anos 

Não Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

44 19 25 19 Entre 3 anos a 
5 anos 

Menos de 6 
meses 

Menos de 6 
meses 

Não Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

56 20 47 37 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

59 24 49 39 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Não Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

61 23 32 30 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

62 20 46 34 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Sim Sim Sim Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

67 21 26 24 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 6 
meses 

Sim Sim Não Entre 7 e 8h Menos de 7 h Entre 7 e 8h 

71 19 32 29 Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Sim Sim Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

80 26 37 31 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Sim Não Entre 7 e 8h Menos de 7 h Variável 

97 20 49 47 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Não Não Não Entre 8 e 9h Entre 9 e 10 h Entre 9 e 10 h 

98 27 38 30 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Sim Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Menos de 7 h 

105 15 59 39 Entre 15 anos 
a 20 anos 

Entre 15 anos 
a 20 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

113 22 31 28 Entre 1 ano a 
3 anos 

Menos de 6 
meses 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Mais de 11h Entre 7 e 8h 

115 28 36 33 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Não Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 9 e 10 h 

119 20 33 23 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Não Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

120 23 36 32 Entre 3 anos a 
5 anos 

Menos de 6 
meses 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Sim Não Sim Entre 7 e 8h Menos de 7 h Entre 7 e 8h 

125 15 57 38 Entre 15 anos 
a 20 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Mais de 11h 

147 25 33 29 Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
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Quadro II.68.- Quem teve dois empregos antes de vir trabalhar para a economia social - idade do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual, 
duração (antiguidade actual, último e penúltimo emprego), formação (actual, último e penúltimo emprego), horas/dia (actual, último e penúltimo emprego) (cont.) 

149 12 28 27 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Sim Não Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

151 18 31 22 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

156 22 30 24 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Variável 

170 22 42 32 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

NS/NR Sim Sim NS/NR Entre 7 e 8h Menos de 7 h NS/NR 

172 20 41 38 Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 15 anos 
a 20 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Sim NS/NR Entre 10 e 11h Entre 10 e 
11h 

NS/NR 

177 17 41 28 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Não Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

182 22 35 26 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Sim NS/NR Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h NS/NR 

193 16 33 26 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

212 19 44 36 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Sim Sim Não Menos de 7 h Entre 8 e 9h Entre 9 e 10 h 

213 20 36 28 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

217 19 39 29 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Não Não Menos de 7 h Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h 

219 18 36 35 Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Sim Sim Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

232 26 36 35 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Não NS/NR Não Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

245 21 49 36 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Não Não Não Entre 7 e 8h Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h 

255 24 53 NR Entre 20 anos 
a 25 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

258 14 57 35 Entre 20 anos 
a 25 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos  

NS/NR Sim Não Não Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

264 18 40 22 Entre 15 anos 
a 20 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Sim Sim Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

268 22 52 28 Entre 20 anos 
a 25 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Não Não Não Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

269 18 59 47 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Sim Não Não Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

275 14 66 63 Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Entre 8 e 9h Entre 9 e 10 h Entre 9 e 10h 

279 23 50 34 Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Sim Não Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

288 25 42 36 Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Sim Não Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

308 17 29 25 Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Não Sim Não Menos de 7 h Entre 7 e 8h Entre 9 e 10 h 

321 22 32 31 Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Sim Sim Sim Entre 9 e 10 h Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 

               Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
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Quadro II.69.- Entidade patronal (última e penúltima) proveniente dos trabalhadores que 
tiveram dois empregos antes de vir para a economia social 

Tipo Entidade Patronal Última 
Nº de indivíduos 

Penúltima 
Nº de indivíduos 

Função Pública 6 8 
Sector Privado Lucrativo  33 30 
Economia Social  7 5 
Casa particular  1 2 
Marinha de Guerra - 1 
Não respostas  - 1 

Total 47 47 

 
Quadro II.70.- Situação contratual (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que 

tiveram dois empregos antes de vir para a economia social 
Situação 
contratual 

Actual  
Nº de indivíduos 

Última  
Nº de indivíduos 

Penúltima 
Nº de indivíduos 

Permanente 38 20 18 
A termo 6 15 15 
Recibos verdes - 2 3 
Estágio - - 1 
Tempo parcial  - - 1 
Sem contrato 2 10 7 
NS/NR 1 - 2 

Total 47 47 47 

 
Quadro II.71.- Salário (actual, último e penúltimo) dos trabalhadores que tiveram dois 

empregos antes de vir para a economia social 
Salário  Actual 

Nº de indivíduos 
Último 

Nº de indivíduos 
Penúltimo 

Nº de indivíduos 
Menos de 400 € 1 12 11 
400 a 700 € 34 9 9 
701 a 1000 € 3 5 3 
1001 a 1250 € 5 - 1 
1251 a 1600 € 1 - 1 
1601 a 2000 € - 3 - 
2001 a 2500 € 2 - - 
Variável - - 2 
Não respostas  1 18 20 

Total 47 47 47 

 
Quadro II.72.- Grau de satisfação (actual, último e penúltimo) dos trabalhadores que 

tiveram dois empregos antes de vir para a economia social 
Grau de satisfação  Actual 

Nº de indivíduos 
Último 

Nº de indivíduos 
Penúltimo 

Nº de indivíduos 
Nada satisfeito - 3 2 
Pouco satisfeito 2 4 9 
Satisfeito 31 28 24 
Muito Satisfeito  13 8 8 
Totalmente satisfeito 1 4 1 
Não respostas  - - 3 

Total 47 47 47 

 
Quadro II.73.- Antiguidade (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que tiveram 

dois empregos antes de vir para a economia social 
Antiguidade  Actual 

Nº de indivíduos 
Última  

Nº de indivíduos 
Penúltima 

Nº de indivíduos 
Menos de 6 meses - 3 3 
Entre 6 meses a 1 ano 2 10 13 
Entre 1 a 3 anos 8 16 15 
Entre 3 a 5 anos 6 5 6 
Entre 5 a 10 anos 13 8 6 
Entre 10 a 15 anos  10 3 2 
Entre 15 a 20 anos 3 2 - 
Entre 20 a 25 anos  5 - - 
Não respostas - - 2 

Total 47 47 47 
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Quadro II.74.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - sexo, entidade patronal (última, penúltima e antepenúltima) e 
categoria profissional (actual, última, penúltima e antepenúltima) 

  Entidade patronal Categoria profissional  
Nº 

Quest. 
Sexo Última Penúltima Antepenúltima Actual Última Penúltima Antepenúltima 

8 M Função Pública Economia Social Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Acção Educativa Operadora 
Mecanográfica 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

Operadora de 
informática 

11* M Economia Social - - Psicóloga Psicóloga - - 

12 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Função Pública Monitor, elemento da 
Direcção 

Formador Objector de 
Consciência 

Ajudante 
administrativo 

20 M Economia Social Economia Social Função Pública 
Técnica Sup. de Serviço 

Social 

Directora 
Técnica de 

CAT 

Directora Técnica 
de CAT e Centro de 

Dia 

Directora Pedagógica 
(Residência 
estudantes) 

25 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Auxiliar de lar (lavandaria) Empregada de 
limpezas 

Assistente de 
laboratório 

Costureira 

26+ M Casa particular Casa particular Casa particular Despenseira Empregada 
doméstica 

Empregada 
doméstica 

Empregada 
doméstica 

31 H Sector Privado Lucrativo Tropa Sector Privado Lucrativo Administrativo Comercial Militar Cortador de carnes 
57 H Função Pública Função Pública Função Pública Enfermeiro Enfermeiro Enfermeiro Enfermeiro 

63 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Monitora Ajudante de 
cabeleireira 

Recepcionista Ajudante de 
cabeleireira 

75 M Economia Social Função Pública Função Pública Técnica de Serviço Social Técnica de 
Serviço Social 

Técnica de Serviço 
Social 

Técnica de Serviço 
Social 

86 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Função Pública Indiferenciado Assistente 
administrativa 

Administrativa Vigilante florestal 

94 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Educadora Social Professora Formadora Mediadora/Formadora 

99 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Indiferenciada Empregada de 
balcão 

Empregada de 
balcão 

Empregada de balcão 

104 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Profissional de armazém Trabalhador 
agrícola 

Aprendiz de 
mecânico 

Aprendiz de mecânico 

111 H Função Pública Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Motorista Motorista Apanhador de fruta Motorista 

117 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Engarrafadora Ajudante de 
cozinha 

Ajudante de 
cozinha 

Ajudante de cozinha 

118 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Engarrafador Servente Ajudante de 
construção 

Escombreiro (minas) 

134 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Auxiliar de Crianças 
Deficientes 

Operadora de 
caixa 

Operadora de caixa Empregada de balcão 

135 M Função Pública Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Recepcionista Recepcionista Empregada 
comercial 

Empregada de 
escritório 

158 M Negócio próprio Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Ajudante de lar Proprietária 
café 

Repositora Empregada de balcão 

159 M Casa particular Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Auxiliar de lar e centro de dia Empregada 
doméstica 

Manipuladora de 
carnes 

Embaladora 

160 M Sector Privado Lucrativo Economia Social Sector Privado Lucrativo Ajudante de lar Auxiliar de 
Educação 

Ajudante de lar Operadora de caixa 

161 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Auxiliar de lar Engomadora Segurança Costureira 
166** H - - - Docente - - - 

174 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Escriturária Administrativa Empregada de 
balcão 

Empregada de balcão 
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Quadro II.74.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - sexo, entidade patronal (última, penúltima e antepenúltima) e 
categoria profissional (actual, última, penúltima e antepenúltima ) (cont.) 

175 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Recepcionista Empregada de 
balcão 

Empregada de 
balcão 

Empregada de balcão 

210 M Sector Privado Lucrativo Função Pública Economia Social Animadora sócio-cultural Entrevistadora Animadora Animadora 

214 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção Directa Empregada de 
balcão 

Ajudante de 
cozinha 

Operadora (têxtil) 

215 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Ajudante de Acção 
Educativa 

Empregada de 
balcão 

Empregada de 
balcão 

Operadora (têxtil) 

223 H Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Enfermeiro Assistente 
dentário 

Assistente dentário Assistente dentário 

225 M Economia Social Economia Social Economia Social Técnica Sup. de Serviço 
Social 

Técnica Sup. 
de Serviço 

Social 

Técnica Sup. de 
Serviço Social 

Técnica Sup. de 
Serviço Social 

229 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Auxiliar Serviços Gerais Operária de 
linha 

Empregada de 
quartos 

Empregada de mesa 

238 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Cabeleireira Empregada de 
balcão e mesa 

Empregada de 
balcão 

Empregada de balcão 
e mesa 

271 M Sector Privado Lucrativo Casa particular Sector Privado Lucrativo Tecedeira/bordadeira Empregada de 
mesa 

Ama Cabeleireira 

274 M Casa particular Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Tecedeira/bordadeira Empregada 
doméstica 

Empregada 
doméstica 

Pintora de peças 

312 M Sector Privado Lucrativo Sector Privado Lucrativo Função Pública Auxiliar Serviços Gerais Empregada de 
balcão 

Empregada de 
balcão 

Processadora de 
dados 

Legenda: CAT (Centro de Acolhimento Temporário); NR (não responde); NS (não sabe). 
Notas:  
• * Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a economia social, só descreve o último. 
• ** Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a economia social, não descreve nenhum desses empregos. 
• + O último e o penúltimo emprego ocorreram simultaneamente. 
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Quadro II.75.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - situação contratual (actual, última, penúltima e antepenúltima) e 
salário (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) 

 Situação contratual Salário 
Nº 

Quest. 
Actual Última Penúltima Antepenúltima Actual Último Penúltimo Antepenúltimo 

8 Permanente A termo POC Permanente 400 a 700 € 701 a 1000 € NS/NR 400 a 700 € 
11* Permanente Recibos verdes - - 701 a 1000 € 400 a 700 € - - 
12 Permanente A termo A termo A termo 701 a 1000 € NS/NR 400 a 700 € 400 a 700 € 
20 Permanente A termo A termo Permanente 1251 a 1600 € NS/NR NS/NR NS/NR 
25 Permanente Permanente Permanente Não sabe 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € NS/NR 

26+ Permanente Sem contrato Sem contrato Sem contrato 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € NS/NR 
31 Permanente A termo A termo Permanente 701 a 1000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € 
57 Recibos verdes Permanente Permanente Permanente 701 a 1000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € 
63 Permanente Permanente A termo A termo 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € NS/NR 
75 Permanente A termo A termo A termo 701 a 1000 € 400 a 700 € 701 a 1000 € 701 a 1000 € 
86 Permanente Permanente A termo A termo 400 a 700 € 400 a 700 € NS/NR 400 a 700 € 
94 A termo A termo ETT ETT 400 a 700 € 400 a 700 € 701 a 1000 € 701 a 1000 € 
99 Não sabe Sem contrato Sem contrato Permanente 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € 400 a 700 € 
104 Permanente A termo Sem contrato Sem contrato 400 a 700 € 1601 a 2000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 
111 Permanente Permanente A termo Permanente 400 a 700 € Mais de 2501 € NS/NR 701 a 1000 € 
117 Permanente Permanente Sem contrato Sem contrato 400 a 700 € 400 a 700 € NS/NR NS/NR 
118 A termo Permanente A termo A termo 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € 

134 Permanente Contrato a tempo 
parcial 

Contrato a 
tempo parcial 

Permanente 400 a 700 € NS/NR NS/NR NS/NR 

135 Permanente A termo A termo Sem contrato 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Menos de 400 € 
158 Permanente Proprietário Permanente Permanente 400 a 700 € 400 a 700 € 701 a 1000 € 400 a 700 € 
159 Permanente Sem contrato A termo Permanente 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € 1601 a 2000 € 
160 A termo A termo Permanente Permanente 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 400 a 700 € 
161 Permanente Sem contrato Permanente A termo 400 a 700 € Menos de 400 € 400 a 700 € Menos de 400 

166** A termo - - - 1001 a 1250 € - - - 
174 Permanente Sem contrato Sem contrato Sem contrato 400 a 700 € NS/NR NS/NR NS/NR 
175 Permanente Permanente Permanente A termo 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 400 Menos de 400 
210 Permanente Recibos verdes A termo A termo 400 a 700 € 1001 a 1250 € 400 a 700 € 400 a 700 € 
214 Permanente A termo Sem contrato A termo 400 a 700 € NS/NR NS/NR NS/NR 
215 Permanente Sem contrato Sem contrato Sem contrato 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € 
223 Recibos verdes Permanente Sem contrato Sem contrato 1001 a 1250 € 400 a 700 € NS/NR NS/NR 
225 Permanente Permanente A termo Recibos verdes 701 a 1000 € 701 a 1000 € 701 a 1000 € 701 a 1000 € 
229 Permanente Sem contrato A termo A termo 400 a 700 € NS/NR NS/NR NS/NR 
238 Permanente Sem contrato A termo A termo 400 a 700 € NS/NR 400 a 700 € 701 a 1000 € 
271 Sem contrato Permanente A termo Proprietário NS/NR NS/NR 400 a 700 € 400 a 700 € 
274 Sem contrato Sem contrato A termo Sem contrato NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR 
312 Permanente Permanente A termo A termo 400 a 700 € NS/NR NS/NR NS/NR 

       Legenda: POC (Programa Ocupacional); ETT (empresa de trabalho temporário); NR (não responde); NS (não sabe). 
      Notas: * Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a economia social, só descreve o último; ** Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para 
a economia social, não descreve nenhum desses empregos; + O último e o penúltimo emprego ocorreram simultaneamente. 
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Quadro II.76.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - habilitações e grau de satisfação (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) 
  Grau satisfação emprego 

Nº 
Quest. 

Habilitações Actual Último Penúltimo Antepenúltimo 

8 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Muito satisfeito 
11* Mestrado Totalmente satisfeito Satisfeito - - 
12 Licenciatura Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito 
20 Licenciatura Muito satisfeito NR/NS NR/NS NR/NS 
25 Ensino básico 2º ciclo (6 anos)  Muito satisfeito Nada satisfeito Totalmente satisfeito Nada satisfeito 

26+ Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Muito satisfeito Totalmente satisfeito Totalmente satisfeito Totalmente satisfeito 
31 Licenciatura Totalmente satisfeito Nada satisfeito Satisfeito Muito satisfeito 
57 Licenciatura Muito satisfeito Totalmente satisfeito Totalmente satisfeito Totalmente satisfeito 
63 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Totalmente satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito 
75 Licenciatura Pouco satisfeito Pouco satisfeito Muito satisfeito Totalmente satisfeito 
86 Ensino secundário (10/11º ano ou antigo 7º ano do liceu) Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
94 Licenciatura Totalmente satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito 
99 Ensino secundário (12º ano) Pouco satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Muito satisfeito 
104 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito 
111 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Muito satisfeito Totalmente satisfeito Nada satisfeito Satisfeito 
117 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Satisfeito 
118 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito Nada satisfeito 
134 Ensino secundário (10/11º ano ou antigo 7º ano do liceu) Satisfeito NR/NS NR/NS NR/NS 
135 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito 
158 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Satisfeito 
159 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
160 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Muito satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito 
161 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Pouco satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito 

166** Licenciatura Satisfeito - - - 
174 Ensino secundário (12º ano) Pouco satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Muito satisfeito 
175 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito 
210 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Totalmente satisfeito 
214 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito 
215 Ensino secundário (12º ano) Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito 
223 Licenciatura Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
225 Licenciatura Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito 
229 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito 
238 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Satisfeito Nada satisfeito Satisfeito Satisfeito 
271 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito 
274 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
312 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Satisfeito 

Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
Notas: * Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a economia social, só descreve o último; ** Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a 
economia social, não descreve nenhum desses empregos; + O último e o penúltimo emprego ocorreram simultaneamente. 
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Quadro II.77.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - idade do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no emprego actual e 
frequência de formação (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) 

    Formação  
Nº 

Quest. 
Idade 1º 
emprego 

Idade  
actual 

Idade entrada no 
emprego actual 

Actual Último Penúltimo Antepenúltimo 

8 23 40 31 Sim Sim Não Sim 
11* 23 29 23 Sim Sim - - 
12 24 53 29 Sim Não Não Não 
20 18 41 35 Sim NR N/NS NR/NS 
25 12 54 32 Não Não Não Não 

26+ 15 47 27 Não Não Não Não 
31 19 28 27 Sim Sim Não Sim 
57 24 39 28 Sim Sim Sim Sim 
63 33 47 35 Sim Não Não Não 
75 27 39 35 Sim Sim Sim Sim 
86 18 23 21 Não Sim Não Não 
94 18 48 36 Sim Não Sim Sim 
99 25 36 29 Não Não Não Não 
104 16 25 23 Sim Sim Não Não 
111 14 45 43 Sim Sim Não Não 
117 24 48 41 Sim Não Não Não 
118 17 49 47 Sim Não Sim Sim 
134 19 31 23 NR/NS Não Não Não 
135 13 51 39 Sim Sim Não Não 
158 20 46 40 Sim Não Sim Não 
159 18 37 31 Sim Não Não Não 
160 26 45 44 Sim Não Sim Sim 
161 19 47 40 Sim Não Sim Não 

166** 24 32 30 Sim - - - 
174 20 38 27 Sim Não Sim Não 
175 17 45 37 Sim Não Não Não 
210 22 32 27 Sim Sim Sim Sim 
214 18 35 26 Sim Não Não Sim 
215 17 35 31 Sim Não Não Não 
223 16 24 23 Sim Não Não Não 
225 26 29 29 Sim Sim Sim Não 
229 15 49 39 Sim Não Não Não 
238 17 37 25 Sim Não Não Não 
271 14 41 39 Sim Não Não Não 
274 20 58 56 Sim Não Não Não 
312 19 31 21 Sim Sim Sim Sim 

       Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). Notas: * Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a economia social, só descreve o último; ** Apesar de dizer que teve 
três empregos antes de vir para a economia social, não descreve nenhum desses empregos; + O último e o penúltimo emprego ocorreram simultaneamente. 



 196 

Quadro II.78.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual, último, penúltimo e antepenúltimo) e 
horas/dia (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) 

 Duração do emprego Horas/dia 
Nº 

Quest. 
Antiguidade  

actual 
Antiguidade  

último 
Antiguidade  
penúltimo 

Antiguidade  
antepenúltimo 

Actual Último Penúltimo Antepenúltimo 

8 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

11* Entre 5 anos a 10 
anos 

Menos de 6 
meses 

- - Entre 7 e 8h Variável - - 

12 Entre 20 anos a 
25 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Mais de 11h Menos de 7h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

20 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 7 e 8h NR/NS NR/NS NR/NS 

25 Entre 20 anos a 
25 anos 

Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 7 e 8h Menos de 7h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

26+ Entre 15 anos a 
20 anos  

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 7 e 8h Menos de 7h Menos de 7h Entre 7 e 8h 

31 Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 7 e 8h Menos de 7h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

57 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h 

63 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 7 e 8h Mais de 11h Mais de 11h Entre 7 e 8h 

75 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

86 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 8 e 9h Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

94 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 7 e 8h Menos de 7h Menos de 7h Menos de 7h 

99 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 9 e 
10h 

Entre 7 e 8h Mais de 11h Menos de 7h 

104 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 8 e 9h Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

111 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Mais de 11h Mais de 11h 

117 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h 

118 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Mais de 11h Entre 7 e 8h 

134 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 7 e 8h NR/NS NR/NS NR/NS 

135 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 10 e 15 
anos 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 
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Quadro II.78.- Quem teve três empregos antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual, último, penúltimo e antepenúltimo) e 
horas/dia (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) (cont.) 

158 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Menos de 
7h 

Mais de 11h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

159 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Menos de 
7h 

Menos de 7h Entre 7 e 8h Mais de 11h 

160 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

161 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

166** Entre 1 ano a 3 
anos 

- - - Entre 7 e 8h - - - 

174 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h NR/NS Variável  

175 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

210 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

214 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h NR/NS 

215 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

223 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 9 e 
10h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Menos de 7h 

225 Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Menos de 6 
meses 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

229 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 8 e 9h Entre 9 e 10h Entre 9 e 10h Entre 9 e 10h 

238 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

271 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 8 e 9h Mais de 11h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

274 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 8 e 9h Entre 7 e 8h Menos de 7h Entre 7 e 8h 

312 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 7 e 8h Entre 9 e 10h Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
Notas: * Apesar de dizer que teve três empregos antes de vir para a economia social, só descreve o último; ** Apesar de dizer que teve três empregos antes 
de vir para a economia social, não descreve nenhum desses empregos; + O último e o penúltimo emprego ocorreram simultaneamente. 
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Quadro II.79.- Motivos da saída do último, penúltimo e antepenúltimo empregos52
 

Último emprego  Nº de respostas Penúltimo emprego Nº de respostas Antepenúltimo 
emprego 

Nº de respostas 

Fim de contrato 3 respostas Por iniciativa própria 4 respostas Encerramento de 
actividade 

3 respostas 

Surgimento da oportunidade de emprego 
actual 

6 respostas Fim de contrato 7 respostas Fim de contrato 6 respostas 

Regresso a Portugal 5 respostas Surgimento da oportunidade de 
emprego actual 

6 respostas Mudança de 
residência 

1 resposta 

Devido ao horário (só part-time) 1 resposta Motivos pessoais 2 respostas Surgimento da 
oportunidade de 
emprego actual 

4 respostas 

Por iniciativa própria  4 respostas Descontentamento  1 resposta Desacordo com os 
patrões 

2 respostas 

Para se aproximar da família 1 resposta Encerramento de actividade 3 respostas Para progredir na 
carreira 

1 resposta 

Problemas familiares  2 respostas Fim da actividade para a qual foi 
seleccionado 

1 resposta Para se aproximar 
família 

1 resposta 

Por não cumprir regras internas 1 resposta Salário 2 respostas Por iniciativa própria 3 respostas 
Viagem 1 resposta Para se aproximar da família 1 resposta Fim da actividade para 

a qual foi seleccionado 
1 resposta 

Motivos pessoais 2 respostas Comportamento da entidade 
patronal 

1 resposta Falência  3 respostas 

Encerramento de actividade 2 respostas Para emigrar  1 resposta Não gostava  1 resposta 
Não estava satisfeita 1 resposta Problemas familiares 3 respostas Motivos pessoais 1 resposta 
Localização 1 resposta Relação com as chefias 1 resposta Problemas familiares 1 resposta 
Salário 1 resposta Regresso a Portugal 1 resposta Dificuldades em 

conciliar o estudo com 
o trabalho  

1 resposta 

Redução de pessoal  2 respostas Não era um emprego estável 1 resposta Para emigrar  2 respostas 
Motivos de saúde 2 respostas Despediu-se 1 resposta Despedimento 1 resposta 
Para estudar  2 respostas Antecipação de situação de 

desemprego 
1 resposta Regressar a Portugal 1 resposta 

 
 
 
 
 

                                                 
52 Pode ter sido referido mais do que um motivo por cada indivíduo. Não foram contabilizadas as não respostas. 
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Quadro II.80.- Entidade patronal (última, penúltima e antepenúltima) proveniente dos 
trabalhadores que tiveram três empregos antes de vir para a economia social 

Tipo Entidade Patronal Última 
Nº de indivíduos 

Penúltima 
Nº de indivíduos 

Antepenúltima 
Nº de indivíduos 

Função Pública 4 3 6 
Sector Privado Lucrativo  23 24 25 
Economia Social  4 4 2 
Negócio Próprio 1 - - 
Casa particular  3 2 1 
Tropa - 1 - 
Não respostas  1 2 2 

Total 36 36 36 

 
Quadro II.81.- Situação contratual (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que 

tiveram três empregos antes de vir para a economia social 
Situação contratual Actual  

Nº de 
indivíduos 

Última  
Nº de 

indivíduos 

Penúltima 
Nº de  

indivíduos 

Antepenúltima 
Nº de 

indivíduos 
Permanente 27 12 6 10 
A termo 4 10 17 12 
Recibos verdes 2 2 - 1 
Tempo parcial  - 1 1 - 
Sem contrato 2 9 8 8 
NS/NR 1 1 2 3 
Proprietário - 1 - 1 
Empresa de Trabalho Temporário  - - 1 1 
POC (Programa Ocupacional) - - 1 - 

Total 36 36 36 36 

 
Quadro II.82.- Salário (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) dos trabalhadores que 

tiveram três empregos antes de vir para a economia social 
Salário  Actual 

Nº de indivíduos 
Último 

Nº de indivíduos 
Penúltimo 

Nº de indivíduos 
Antepenúltimo 

Nº de indivíduos 
Menos de 400 € - 8 10 5 
400 a 700 € 25 12 8 11 
701 a 1000 € 6 2 4 5 
1001 a 1250 € 2 1 - - 
1251 a 1600 € 1 - - - 
1601 a 2000 € - 1 - 1 
Não respostas  2 11 14 14 

Total 36 36 36 36 

 
Quadro II.83.- Grau de satisfação (actual, último, penúltimo e antepenúltimo) dos 

trabalhadores que tiveram três empregos antes de vir para a economia social 
Grau de satisfação  Actual 

Nº de indivíduos 
Último 

Nº de indivíduos 
Penúltimo 

Nº de indivíduos 
Antepenúltimo 

Nº de indivíduos 
Nada satisfeito - 4 4 3 
Pouco satisfeito 5 5 4 3 
Satisfeito 18 12 15 15 
Muito Satisfeito  9 9 6 7 
Totalmente satisfeito 4 3 3 4 
Não respostas  - 3 4 4 

Total 36 36 36 36 
 

Quadro II.84.- Antiguidade (actual, última e penúltima) dos trabalhadores que tiveram 
três empregos antes de vir para a economia social 

Antiguidade  Actual 
Nº de indivíduos 

Última  
Nº de indivíduos 

Penúltima 
Nº de indivíduos 

Antepenúltima 
Nº de indivíduos 

Menos de 6 meses - 2 3 3 
Entre 6 meses a 1 ano 2 14 10 8 
Entre 1 a 3 anos 8 5 12 14 
Entre 3 a 5 anos 4 4 5 3 
Entre 5 a 10 anos 13 7 4 5 
Entre 10 a 15 anos  6 3 - 1 
Entre 15 a 20 anos 1 - - - 
Entre 20 a 25 anos  2 - - - 
Não respostas - 1 2 2 

Total 36 36 36 36 
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Quadro II.85.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - sexo, entidade patronal (quarta, terceira, segunda e primeira) e 
categoria profissional (actual, quarta, terceira, segunda e primeira) 

  Entidade patronal Categoria 
Nº 

Quest. 
Sexo Quarta Terceira Segunda Primeira Actual Quarta Terceira Segunda Primeira 

16 H 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Terapeuta Ocupacional Administrativo Segurança 

Auxiliar de 
Caixa  

Operador de 
aparelhos parque 

de diversões 

38 H 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Técnico de adega Adegueiro Adegueiro 

Adegueiro e 
tractorista 

Servente de 
pedreiro  

52 M 
Economia 

Social 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Ajudante de cozinha 

Auxiliar de Apoio 
Domiciliário 

Trabalhadora 
agrícola 

Empregada de 
limpeza 

Operária de 
sanitários  

60 M 
Função 
Pública 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Escriturária Carteira  
Paginadora e 
Administrativa 

Operária  
(calçado)  

Remalhadeira  

65 H 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Monitor de carpintaria 

Empregado de 
balcão 

Empregado 
de balcão 

Empregado de 
balcão 

Empregado de 
balcão 

122 M 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Economia Social Auxiliar Serviços Gerais Costureira Operária Queijeira Auxiliar 

130 H 
Função 
Pública 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Função Pública 
Monitor Formação 

Profissional Secretário Vendedor Sócio-Gerente Escriturário 

152 M 
Função 
Pública 

Função Pública 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Técnica de Ensino 

Especial e Logopedia  
Prof. Ensino 

Especial  
Prof. Ensino 

Especial Educadora 
Auxiliar de Acção 

Educativa 

153 M 
Função 
Pública 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Ajudante de lar 
Ajudante de 

cozinha  Costureira 
Empregada de 

balcão  
Ajudante de 
pastelaria 

154 H 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Motorista 

Empregado de 
armazém Servente Resineiro 

Empregado de 
balcão 

169 H 
Função 
Pública 

Função Pública 
Sector Privado 

Lucrativo 
NR/NR Director 

Pedagógico/Professor  

Professor e 
Membro Conselho 

Executivo 

Professor e 
Membro 

Conselho 
Executivo 

Director de 
Produção  

NR/NS 

188 H 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Motorista/distribuidor Segurança 

Trabalhador 
agrícola Serralheiro  Serralheiro 

192 M 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Caixeira 

Empregada de 
limpezas, 

arrumações e 
restaurante 

NS/NR NS/NR Montadora de 
peças 

246 M 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Função Pública 

Sector Privado 
Lucrativo 

Auxiliar de Acção Directa 
Empregada de 

balcão 
Empregada 

fabril 
Empregada de 

limpezas 
Empregada de 

mesa 

285 M 
Função 
Pública 

Função Pública Casa particular Casa particular Ajudante de lar 
Auxiliar de Acção 

médica Secretária 
Empregada 
doméstica  

Empregada 
doméstica  

305 H 
Sector Privado 

Lucrativo 
Função Pública 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Motorista 
Responsável de 

logística 
Administrativo 
de armazém 

Operador de 
caixa Operador de caixa 

Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
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Quadro II.86.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - situação contratual (actual, quarta, terceira, segunda e primeira) e 
salário (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

 Situação contratual Salário 
Nº 

Quest. 
Actual  Quarta Terceira Segunda Primeira Actual  Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

16 Permanente Permanente  Permanente Permanente Permanente 400 a 700 € 701 a 1000 € 400 a 700 € Menos de 
400 € Menos de 400 € 

38 Permanente Permanente Permanente Permanente NS/NR 701 a 1000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 400 € 

52 A termo Permanente A termo A termo A termo Menos de 
400 € 

400 a 700 € 701 a 1000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 

60 Permanente A termo Permanente Permanente Permanente 400 a 700 € 1601 a 2000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € 

65 Permanente Permanente Permanente Permanente A termo 400 a 700 € Menos de 400 
€ 

NS/NR NS/NR NS/NR 

122 A termo Permanente A termo Sem contrato Sem 
contrato 

400 a 700 € 400 a 700 € Menos de  
400 € 

NS/NR NS/NR 

130 Permanente A termo Permanente Proprietário Permanente 400 a 700 € NS/NR Menos de  
400 € 

NS/NR NS/NR 

152 A termo A termo A termo Permanente Permanente 701 a 1000 € 1001 a 1250 € 1001 a 1250 € 400 a 700 € NS/NR 

153 A termo Permanente A termo Permanente Sem 
contrato 400 a 700 € 400 a 700 € NS/NR Menos de 

400 € NS/NR 

154 Permanente Permanente A termo Sem contrato Sem 
contrato 

400 a 700 € 1601 a 2000 € 400 a 700 € Menos de 
400 € 

Menos de 400 € 

169 Requisitado Permanente A termo A termo NS/NR 1251 a 1600 
€ NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR 

188 Permanente Permanente A termo A termo Permanente 400 a 700 € 400 a 700 € 701 a 1000 € 400 a 700 € 400 a 700 € 

192 Permanente A termo A termo A termo Permanente 400 a 700 € Menos de 400 
€ 

NS/NR NS/NR 400 a 700 € 

246 Permanente Sem 
contrato 

NS/NR Permanente Sem 
contrato 

400 a 700 € NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR 

285 Permanente A termo Estágio Sem contrato Sem 
contrato 

400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 
400 € 

Menos de 
400 € 

Menos de 400 € 

305 Permanente A termo POC A termo A termo 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de  
400 € 

Menos de 
400 € 

Menos de 400 € 

                       Legenda: NR (não responde); NS (não sabe); POC (Programa ocupacional). 
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Quadro II.87.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - habilitações e grau de satisfação emprego (actual, quarto, 
terceiro, segundo e primeiro) 

  Grau de Satisfação Emprego  
Nº 

Quest. 
Habilitações Actual Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

16 Licenciatura Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito 
38 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Nada satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito 
52 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito 
60 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Totalmente 

satisfeito 
Satisfeito Nada satisfeito Muito satisfeito 

65 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Muito satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito 
122 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
130 Ensino secundário (10/11º ano ou antigo 7º ano do liceu) Pouco satisfeito Satisfeito Totalmente 

satisfeito 
Totalmente 
satisfeito 

Muito satisfeito 

152 Licenciatura Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
153 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Pouco satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Satisfeito 
154 Ensino básico primário (4 anos) Muito satisfeito Muito satisfeito Pouco satisfeito Totalmente 

satisfeito 
Satisfeito 

169 Licenciatura Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito NR/NS 
188 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito Pouco satisfeito 
192 Ensino secundário (10/11º ano ou antigo 7º ano do liceu) Satisfeito Nada satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito 
246 Ensino básico primário (4 anos) Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Muito satisfeito Satisfeito 
285 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Nada satisfeito 
305 Ensino básico 3º ciclo (9 anos ou o antigo 5º ano do liceu) Pouco satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Nada satisfeito 

               Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
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Quadro II.88.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - idade do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no 
emprego actual e formação (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

    Formação  
Nº 

Quest. 
Idade 1º 
emprego 

Idade  
actual 

Idade entrada no 
emprego actual 

Actual Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

16 15 28 24 Sim Sim Sim Sim Sim 
38 13 32 30 Sim Não Sim Não Não 
52 16 36 36 Sim Não Não Não Não 
60 19 33 31 Sim Não Não Sim Não 
65 18 37 30 Sim Não Não Não Não 
122 13 30 29 Sim Não Não Não Não 
130 21 49 46 Sim Não Sim Não Sim 
152 19 36 34 Sim Sim Sim Sim Sim 
153 15 36 35 Sim Sim Não Não Não 
154 15 54 49 Não Sim Não Não Não 
169 28 54 41 Sim Sim Sim Não NR 
188 16 43 36 Não Não Não Não Não 
192 19 38 31 Sim Não Não Sim Sim 
246 13 56 46 Sim Não Não Não Não 
285 13 40 28 Sim Sim Não Não Não 
305 21 34 28 Sim Sim Não Sim Não 
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Quadro II.89.- Quem teve quatro empregos antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro ) 
e horas/dia (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

 Duração  Horas/dia 
Nº 

Quest. 
Antiguidade  

actual 
Antiguidade 

quarto 
Antiguidade  

terceiro 
Antiguidade 

segundo 
Antiguidade 

primeiro 
Actual Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

16 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano a 3 anos Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 7 e 8h Menos de 
7h 

Mais de 
11h 

Entre 7 e 8h Menos de 
7h 

38 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 
7h 

Entre 8 e 
9h 

Entre 8 e 
9h 

Entre 10 e 11h Entre 7 e 8h 

52 Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses a 1 
ano 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 
8h 

Entre 9 e 
10h 

Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 

60 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses a 1 
ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 7 e 8h Entre 8 e 
9h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

65 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 3 anos Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 
7h 

Entre 8 e 
9h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

122 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses a 1 
ano 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 9 e 10h Entre 9 e 
10h 

130 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 10 anos a 
15 anos 

Menos de 
7h 

Isenção de 
horário 

Não tinha 
horário 

Não tinha 
horário 

Entre 7 e 8h 

152 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 8 e 9h Menos de 
7h 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

153 Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses a 1 
ano 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 7 e 8h Menos de 
7h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 8h Menos de 
7h 

154 Entre 3 anos a 5 
anos 

Entre 10 anos 
a 15 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 3 anos Entre 3 anos a 5 
anos 

Menos de 
7h 

Mais de 
11h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 8h Entre 8 e 9h 

169 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 15 anos 
a 20 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 6 meses a 1 
ano 

NR NR NR NR NR NR 

188 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 1 ano a 3 anos Entre 10 anos a 
15 anos 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 8 e 
9h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

192 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses a 1 
ano 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Menos de 
7h 

NS/NR Menos de 
7h 

Menos de 7h Mais de 11h 

246 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 10 anos a 15 
anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 8 e 9h Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 8h Mais de 11h 

285 Entre 10 anos a 
15 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses a 1 
ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 9 e 10h Entre 9 e 
10h 

305 Entre 5 anos a 10 
anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano a 3 anos Menos de 6 
meses 

Menos de 
7h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 8h Entre 7 e 8h 

                    Legenda: NR (não responde). 
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Quadro II.90.- Motivos da saída do quarto, terceiro, segundo e primeiro empregos53
 

Quarto emprego Nº de 
respostas 

Terceiro emprego Nº de 
respostas 

A procura de algo com mais significado 1 resposta Surgimento da oportunidade 
do emprego actual 

2 respostas 

Insatisfação  1 resposta Redução de custos 1 resposta 
Decidiu emigrar 1 resposta Motivos pessoais  1 resposta 
Não houve possibilidade de efectivar 1 resposta Dificuldades do negócio 1 resposta 
Despediu-se  1 resposta Despedimento 1 resposta 
Encerramento de actividade  2 respostas Acabou o motivo (substituição)  1 resposta 
Perderam as eleições 1 resposta Falta de cumprimento da 

entidade patronal 
1 resposta 

Surgimento da oportunidade do emprego 
actual 

2 respostas Colocado noutra escola 1 resposta 

O regresso a Portugal  2 respostas Encerramento de actividade 2 respostas 
Foi requisitado  1 resposta Decidiu emigrar 1 resposta 
Mútuo acordo 1 resposta Efectivou 1 resposta 
Fim de contrato 2 respostas O regresso a Portugal 1 resposta 
Problemas de saúde 1 resposta Fim de estágio 1 resposta 
  Fim de POC (Programa 

Ocupacional) 
1 resposta 

 
Quadro II.90.- Motivos da saída do quarto, terceiro, segundo e primeiro empregos (cont.) 

Segundo emprego Nº de respostas Primeiro emprego Nº de respostas 
Redução do efectivo 1 resposta Foi cumprir o serviço militar  1 resposta 
Insatisfação 1 resposta Surgimento da oportunidade do emprego 

actual 
1 resposta 

Não gostava/saturação 2 respostas Por motivos familiares 2 respostas 
Despediu-se 1 resposta Fim de contrato 2 respostas 
Surgimento da oportunidade do emprego 
actual 

2 respostas Fim da actividade temporária 1 resposta 

Fim da actividade temporária  1 resposta Para desenvolver negócio próprio 1 resposta 
Falência  1 resposta Foi estudar  1 resposta 
A entidade patronal foi vendida 1 resposta A entidade patronal foi vendida 1 resposta 
Encerramento de actividade 1 resposta Para regressar às origens 1 resposta 
Salários em atraso 1 resposta Decidiu emigrar 2 respostas 
Fim de contrato 3 respostas Por iniciativa própria 1 resposta 
Decidiu emigrar 1 resposta Não gostava 1 resposta 
O regresso a Portugal 1 resposta Não responde 1 resposta 

                                                 
53 Pode ter sido referido mais do que um motivo por cada indivíduo.  
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Quadro II.91.- Entidade patronal (quarta, terceira, segunda e primeira) proveniente dos 
trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 

Tipo Entidade Patronal Quarta 
Nº de indivíduos 

Terceira 
Nº de indivíduos 

Segunda 
Nº de indivíduos 

Primeira 
Nº de indivíduos 

Função Pública 6 4 1 1 
Sector Privado Lucrativo  9 12 14 12 
Economia Social  1 - - 1 
Casa particular  - - 1 1 
Não respostas  - - - 1 

Total 16 16 16 16 

 
Quadro II.92.- Situação contratual (actual, quarta, terceira, segunda e primeira) dos 

trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 
Situação contratual Actual  

Nº de 
indivíduos 

Quarta 
Nº de 

indivíduos 

Terceira 
Nº de  

indivíduos 

Segunda 
Nº de 

indivíduos 

Primeira 
Nº de 

indivíduos 
Permanente 11 9 5 7 6 
A termo 4 6 8 5 3 
Sem contrato - 1 - 3 5 
NS/NR - - 1 - 2 
Proprietário  - - 1 - 
Requisitado 1 - - - - 
POC (Programa Ocupacional) - - 1 - - 
Estágio  - - 1 - - 

Total 16 16 16 16 16 

 
Quadro II.93.- Salário (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos trabalhadores 

que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 
Salário  Actual  

Nº de 
indivíduos 

Quarto 
Nº de indivíduos 

Terceiro 
Nº de  

indivíduos 

Segundo 
Nº de 

indivíduos 

Primeiro 
Nº de 

indivíduos 
Menos de 400 € 1 2 4 5 5 
400 a 700 € 12 7 4 5 4 
701 a 1000 € 2 1 2 - - 
1001 a 1250 € - 1 1 - - 
1251 a 1600 € 1 - - - - 
1601 a 2000 € - 2 - - - 
Não respostas  - 3 5 6 7 

Total 16 16 16 16 16 

 
Quadro II.94.- Grau de satisfação (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 

trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 
Grau de satisfação  Actual  

Nº de 
indivíduos 

Quarto 
Nº de 

indivíduos 

Terceiro 
Nº de  

indivíduos 

Segundo 
Nº de 

indivíduos 

Primeiro 
Nº de 

indivíduos 
Nada satisfeito - 2 - 2 2 
Pouco satisfeito 3 1 5 2 4 
Satisfeito 8 6 8 3 6 
Muito Satisfeito  5 6 2 7 3 
Totalmente satisfeito - 1 1 2 - 
Não respostas  - - - - 1 

Total 16 16 16 16 16 

 
Quadro II.95.- Antiguidade (actual, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 

trabalhadores que tiveram quatro empregos antes de vir para a economia social 
Antiguidade  Actual  

Nº de 
indivíduos 

Quarto 
Nº de 

indivíduos 

Terceiro 
Nº de  

indivíduos 

Segundo 
Nº de 

indivíduos 

Primeiro 
Nº de 

indivíduos 
Menos de 6 meses - - 1 - 1 
Entre 6 meses a 1 
ano 

1 4 7 7 5 

Entre 1 a 3 anos 5 6 5 5 4 
Entre 3 a 5 anos 3 1 1 1 1 
Entre 5 a 10 anos 4 3 2 2 2 
Entre 10 a 15 anos  3 1 - 1 2 
Entre 15 a 20 anos - 1 - - - 
Não respostas - - - - 1 

Total 16 16 16 16 16 
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Quadro II.96.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - sexo e entidade patronal (quinta, quarta, terceira, segunda e 
primeira)  

  Entidade patronal 
Nº 

Quest. 
Sexo Quinta Quarta Terceira Segunda Primeira 

15 M Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

NR 

36 M Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Função Pública NR NR 

68 M Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

NR NR NR 

91 M Função Pública Função Pública Função Pública Sector Privado 
Lucrativo 

Função Pública 

121 M Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

157 M Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Casa particular 

163 M  Função Pública NR NR NR NR 
178 H Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
Sector Privado 

Lucrativo 
191 H Universidade Católica 

Portuguesa 
Sector Privado 

Lucrativo 
Função Pública Sector Privado 

Lucrativo 
Função Pública 

202 M Economia Social Função Pública Economia 
Social 

Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

302 M Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

Função Pública Sector Privado 
Lucrativo 

Sector Privado 
Lucrativo 

316 H NR NR NR NR NR 
Legenda: NR (não responde). 
Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 últimos 
empregos); Q163 (só descreve o último emprego); Q316 (Não descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.97.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - categoria profissional (quinta, quarta, terceira, segunda e primeira)  
 Categoria profissional  

Nº 
Quest. 

Actual Quinta Quarta Terceira Segunda Primeira 

15 Professora Terapêutica Professora  Secretária  Secretária Secretária NR 
36 Operadora de linha de 

enchimento 
Empregada de 

limpezas 
Ajudante 

de cozinha 
Auxiliar NR NR 

68 Terapeuta Ocupacional Terapeuta e Coord. 
Hospital de Dia 

Terapeuta NR NR NR 

91 Monitora Professora  Professora Professora Teleoperadora  Formadora 
121 Auxiliar de Acção 

Médica 
Empregada de 

mesa 
Operária Costureira Empregada 

de balcão 
Empregada de 

mesa e recepção  
157 Auxiliar de lar 

(deficientes profundos)  
Empregada de 

limpeza 
Ajudante 

de cozinha 
Empregada 
de limpeza 

Ajudante de 
cozinha 

Empregada 
doméstica 

163 Docente/Formador Professora NR NR NR NR 
178 Formador Animador  Animador Animador Locutor Animador 
191 Formador Assistente  Explicador Administrativo Formador e 

Vendedor 
Professor 

202 Educadora Educadora Educadora Educadora Operária Emprega de 
balcão 

302 Recepcionista  Assistente de 
Consultório Médico 

Empregada 
de 

hotelaria  

Assistente 
administrativa 

Assistente 
administrativa 

Escriturária  

316 Médico NR NR NR NR NR 
Legenda: NR (não responde). 
Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 últimos empregos); 
Q163 (só descreve o último emprego); Q316 (Não descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.98.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - situação contratual (actual, quinta, quarta, terceira, segunda e 
primeira)  

 Situação Contratual 
Nº 

Quest. 
Actual Quinta Quarta Terceira Segunda Primeira 

15 Permanente NS/NR Permanente Permanente Permanente NR 
36 Permanente Sem 

contrato 
Sem 

contrato 
A termo NR NR 

68 Permanente NS/NR NS/NR NR NR NR 
91 Permanente A termo A termo A termo A termo Recibos 

verdes 
121 A termo Permanente A termo A termo Permanente A termo 
157 Permanente ETT Permanente Permanente Permanente Sem contrato 
163 A tempo parcial A termo NR NR NR NR 
178 A termo A termo A termo Sem 

contrato 
Sem 

contrato 
Sem contrato 

191 A termo A termo Recibos 
verdes 

A termo Permanente A termo 

202 Permanente A termo A termo A termo A termo Sem contrato 
302 Permanente Permanente A termo POC A termo Permanente 
316 Recibos verdes NR NR NR NR NR 

Legenda: NR (não responde); POC (Programa ocupacional); ETT (empresa de trabalho temporário). 
Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 
últimos empregos); Q163 (só descreve o último emprego); Q316 (Não descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.99.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - salário (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro)  
 Salário 

Nº 
Quest. 

Actual Quinto Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

15 1001 a 1250 € NS/NR NS/NR Menos de 
400 € 

NS/NR NR 

36 400 a 700 € Menos de 400 € 400 a 700 € NS/NR NR NR 
68 701 a 1000 € 701 a 1000 € 400 a 700 € NR NR NR 
91 701 a 1000 € NR NR NR NR NR 
121 400 a 700 € 400 a 700 € Menos de 400 € 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € 
157 400 a 700 € Menos de 400 € Menos de 400 € Menos de 

400 € 
Menos de 

400 € 
Menos de 400 € 

163 1001 a 1250 € 701 a 1000 € NR NR NR NR 
178 701 a 1000 € NR NR NR NR NR 
191 400 a 700 € 400 a 700 € Variável 400 a 700 € 701 a 1000 

€ 
701 a 1000 € 

202 701 a 1000 € 400 a 700 € 1001 a 1250 € 400 a 700 € NS/NR NS/NR 
302 Menos de 400 € 400 a 700 € 1001 a 1250 € 400 a 700 € 400 a 700 € 400 a 700 € 
316 NR NR NR NR NR NR 

                                                           Legenda: NR (não responde); NS (não sabe). 
                            Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 últimos 

empregos); Q163 (só descreve o último emprego; Q316 (Não descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.100.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - habilitações e grau de satisfação (actual, quinto, quarto, terceiro, 
segundo e primeiro)  

  Grau de satisfação emprego 
Nº 

Quest. 
Habilitações Actual Quinto Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

15 Licenciatura  Totalmente satisfeito Totalmente satisfeito Totalmente 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

Totalmente 
satisfeito 

NR 

36 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito Muito 
satisfeito 

NR NR 

68 Licenciatura Satisfeito Totalmente satisfeito Totalmente 
satisfeito 

NR NR NR 

91 Licenciatura Totalmente satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito 
satisfeito 

Satisfeito Totalmente 
satisfeito 

121 Ensino secundário (12º ano) Satisfeito Satisfeito Nada satisfeito Pouco 
satisfeito 

Satisfeito Satisfeito 

157 Ensino básico 2º ciclo (6 anos) Satisfeito Nada satisfeito Satisfeito Pouco 
satisfeito 

Satisfeito NR 

163 Licenciatura Muito satisfeito Satisfeito NR NR NR NR 
178 Licenciatura Muito satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Pouco 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
Pouco 

satisfeito 
191 Licenciatura Pouco satisfeito Satisfeito Satisfeito Nada 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 
202 Licenciatura Satisfeito Satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Nada 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 
302 Ensino secundário (12º ano) Pouco satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Muito 

satisfeito 
Satisfeito Muito 

satisfeito 
316 Licenciatura Pouco satisfeito NR NR NR NR NR 

Legenda: NR (não responde). 
Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 últimos empregos); Q163 (só descreve o último emprego); 
Q316 (Não descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.101.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - idade do primeiro emprego, idade actual, idade entrada no 
emprego actual e formação (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro)  

    Formação  
Nº 

Quest. 
Idade 1º 
emprego 

Idade  
actual 

Idade entrada no 
emprego actual 

Actual Quinto Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

15 16 58 37 Sim  Não Sim Não NS/NR NR 
36 15 44 28 Sim  Não Não Não NR NR 
68 18 53 47 Sim  Sim  Sim NR NR NR 
91 22 33 27 Sim  Sim  Não Não Sim Não 
121 20 31 28 Sim  Não Não Não Não Não 
157 16 49 41 Sim  Não Não Não Não Não 
163 24 35 29 Sim  Não NR NR NR NR 
178 13 30 27 Sim  Sim  Não Não Não Não 
191 27 43 43 Não Não Não Não Sim  Não 
202 14 35 29 Não Não Não Sim  Não Não 
302 23 45 45 Não Não Não Não Não Sim 
316 24 51 25 Sim  NR NR NR NR NR 

Legenda: NR (não responde). 
Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 últimos empregos); 
Q163 (só descreve o último emprego; Q316 (Não descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.102.- Quem teve cinco empregos antes de vir para a economia social - duração (antiguidade actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e 
primeiro ) e horas/dia (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

 Duração  Horas/dia 
Nº 

Quest. 
Antiguidade  

actual 
Antiguidade 

Quinto 
Antiguidade 

Quarto 
Antiguidade 

Terceiro 
Antiguidade 

Segundo 
Antiguidade 

Primeiro 
Actual Quinto Quarto Terceiro Segundo Primeiro 

15 Entre 20 a 
25 anos  

Menos de 6 
meses 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 
meses a 1 
ano 

NR Entre 8 
e 9h 

NS/NR Entre 7 
e 8h 

Mais de 
11h 

Entre 7 e 
8h 

NR 

36 Entre 10 a 
15 anos 

Menos de 6 
meses 

Entre 1 ano a 3 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

NR NR Entre 7 
e 8h 

Entre 7 
e 8h 

Menos 
de 7h 

Entre 7 
e 8h 

NR NR 

68 Entre 5 anos 
a 10 anos 

Entre 5 anos a 
10 anos 

Entre 3 anos a 5 
anos 

NR NR NR Entre 7 
e 8h 

Menos 
de 7h 

Menos 
de 7h 

NR NR NR 

91 Entre 5 anos 
a 10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 
meses a 1 
ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 7 
e 8h 

NR NR NR Part-time NR 

121 Entre 1 ano 
a 3 anos 

Entre 3 anos a 
5 anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos 
a 5 anos 

Entre 1 ano 
a 3 anos 

Entre 7 
e 8h 

Mais de 
11h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 
e 8h 

Mais de 
11h 

Mais de 
11h 

157 Entre 5 anos 
a 10 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 10 a 15 
anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 3 anos 
a 5 anos 

NR Menos 
de 7h 

Menos 
de 7h 

Mais de 
11h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 9 e 
10h 

NR 

163 Entre 5 anos 
a 10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

NR NR NR NR Entre 7 
e 8h 

NR NR NR NR NR 

178 Entre 3 anos 
a 5 anos 

Entre 1 ano a 
3 anos 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 1 ano 
a 3 anos 

Menos de 6 
meses 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 
e 8h 

Menos 
de 7h 

Menos 
de 7h 

191 Menos de 6 
meses 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 1 ano 
a 3 anos 

Menos de 6 
meses 

Entre 8 
e 9h 

Menos 
de 7h 

Variável  Entre 7 
e 8h 

Entre 8 e 
9h 

Menos 
de 7h 

202 Entre 5 anos 
a 10 anos 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Menos de 6 
meses 

Entre 3 anos 
a 5 anos 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 
e 8h 

Menos 
de 7h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 e 
8h 

Mais de 
11h 

302 Menos de 6 
meses 

Entre 5 a 10 
anos  

Entre 6 meses a 
1 ano 

Entre 6 meses 
a 1 ano 

Entre 6 
meses a 1 
ano 

Entre 3 anos 
a 5 anos 

Menos 
de 7h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 9 
e 10h 

Entre 7 
e 8h 

Entre 7 e 
8h 

Entre 7 e 
8h 

316 Mais de 25 
anos 

NR NR NR NR NR Entre 8 
e 9h 

NR NR NR NR NR 

Legenda: NR (não responde). 
Notas: Q15 (não descreve o 1º emprego); Q36 (só descreve os 3 últimos empregos); Q68 (só descreve os 2 últimos empregos); Q163 (só descreve o último emprego; Q316 (Não 
descreve nenhum dos empregos). 
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Quadro II.103.- Motivos da saída dos empregos anteriores54 
Quinto emprego Nº de respostas Quarto emprego Nº de respostas Terceiro emprego Nº de respostas 

Acabou o motivo de substituição 1 resposta Foi estudar 1 resposta Decidiu emigrar 1 resposta 
Oportunidade de trabalho  5 respostas Por motivos familiares 1 resposta Fim do contrato 3 respostas 
Fim do contrato  4 respostas Veio para Portugal 1 resposta Por doença 1 resposta 
Veio para Portugal 1 resposta Fim do contrato 4 respostas Mudança de residência  2 respostas 
Faleceu o proprietário  1 resposta Decidiu regressar a um emprego anterior 1 resposta Iniciativa própria 1 resposta 
Não respostas  1 resposta Muito cansativo 1 resposta Oportunidade de trabalho 1 resposta 
  Para ter tempo para os filhos  1 resposta Não respostas 3 respostas 
  Oportunidade de trabalho 1 resposta   
  Não respostas 2 respostas   

 
Quadro II.103.- Motivos da saída dos empregos anteriores55 (cont.) 
Quarto emprego Nº de respostas Quinto emprego Nº de respostas 

Mudança de localização da entidade empregadora 1 resposta Fim do contrato  3 respostas 
Mudança de residência  1 resposta Foi estudar  2 respostas 
Mudança de proprietário 1 resposta Falência  1 resposta 
Para casar 1 resposta Não respostas 6 respostas 
Falência  1 resposta   
Problemas da entidade patronal 1 resposta   
Iniciativa própria 1 resposta   
Fim do projecto 1 resposta   
Não respostas 4 respostas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Pode ter sido referido mais do que um motivo por indivíduo. 
55 Pode ter sido referido mais do que um motivo por indivíduo. 
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Quadro II.104.- Entidade patronal (quinta, quarta, terceira, segunda e primeira) 
proveniente dos trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia 

social 
Tipo Entidade 
Patronal 

Quinta 
Nº de 

indivíduos 

Quarta 
Nº de 

indivíduos 

Terceira 
Nº de 

indivíduos 

Segunda 
Nº de  

indivíduos 

Primeira 
Nº de  

indivíduos 
Função Pública 2 2 4 - 2 
Sector Privado 
Lucrativo  

7 8 4 8 4 

Economia Social  1 - 1 - - 
Casa particular  - - - - 1 
Não respostas  1 2 3 4 5 
Universidade 
Católica Portuguesa 

1 - - - - 

Total 12 12 12 12 12 

 
Quadro II.105.- Situação contratual (actual, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira) 

dos trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia social 
Situação contratual Actual  

Nº de 
indivíduos 

Quinta 
Nº de 

indivíduos 

Quarta 
Nº de 

indivíduos 

Terceira 
Nº de  

indivíduos 

Segunda 
Nº de 

indivíduos 

Primeira 
Nº de 

indivíduos 
Permanente 7 2 2 2 4 1 
A termo 3 5 5 5 3 2 
Sem contrato - 1 1 1 1 3 
NS/NR - 3 3 3 4 5 
POC (Programa Ocupacional) - - - 1 - - 
Empresa de Trabalho temporário - 1 - - - - 
A tempo parcial 1 - - - - - 
Recibos verdes 1 - 1 - - 1 

Total 12 12 12 12 12 12 

 
Quadro II.106.- Salário (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 
trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia social 

Salário  Actual  
Nº de 

indivíduos 

Quinto 
Nº de 

indivíduos 

Quarto 
Nº de 

indivíduos 

Terceiro 
Nº de  

indivíduos 

Segundo 
Nº de 

indivíduos 

Primeiro 
Nº de 

indivíduos 
Menos de 400 € 1 2 2 2 1 1 
400 a 700 € 4 4 2 4 2 2 
701 a 1000 € 4 2 - - 1 1 
1001 a 1250 € 2 - 2 - - - 
Variável - - 1 - - - 
Não respostas  1 4 5 6 8 8 

Total 12 12 12 12 12 12 

 
Quadro II.107.- Grau de satisfação (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) 

dos trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia social 
Grau de 

satisfação  
Actual  
Nº de 

indivíduos 

Quinto 
Nº de 

indivíduos 

Quarto 
Nº de 

indivíduos 

Terceiro 
Nº de  

indivíduos 

Segundo 
Nº de 

indivíduos 

Primeiro 
Nº de 

indivíduos 
Nada satisfeito - 1 1 1 1 - 
Pouco satisfeito 4 - 2 3 1 1 
Satisfeito 4 6 4 1 4 1 
Muito Satisfeito  2 2 1 3 1 3 
Totalmente 
satisfeito 

2 2 2 1 1 1 

Não respostas  - 1 2 3 4 6 
Total 12 12 12 12 12 12 
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Quadro II.108.- Antiguidade (actual, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro) dos 
trabalhadores que tiveram cinco empregos antes de vir para a economia social 

Antiguidade  Actual  
Nº de 

indivíduos 

Quinto 
Nº de 

indivíduos 

Quarto 
Nº de 

indivíduos 

Terceiro 
Nº de  

indivíduos 

Segundo 
Nº de 

indivíduos 

Primeiro 
Nº de 

indivíduos 
Menos de 6 meses 2 2 1 1 1 3 
Entre 6 meses a 1 
ano 

- 4 6 7 3 - 

Entre 1 a 3 anos 1 2 1 1 2 1 
Entre 3 a 5 anos 1 1 1 - 2 2 
Entre 5 a 10 anos 5 2 - - - - 
Entre 10 a 15 anos  1 - 1 - - - 
Entre 15 a 20 anos - - - - - - 
Entre 20 a 25 anos  1 - - - - - 
Mais de 25 anos  1 - - - - - 
Não respostas - 1 2 3 4 6 

Total 12 12 12 12 12 12 

 

 

Quadro II.109.- As diferentes organizações da economia social versus sexo 

 

 

 

 

 

 



 217 

Quadro II.110.- As diferentes organizações da economia social versus situação 
contratual 
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Quadro II.111.- Nível de habilitações versus situação contratual  
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Quadro II.112.- Situação contratual versus sexo 
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Quadro II.113.- Grau de satisfação em relação ao trabalho versus situação contratual  
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Quadro II.114.- Grau de satisfação em relação ao emprego versus situação contratual  
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Quadro II.115.- Idade versus situação contratual 
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Quadro II.116.- Salário versus nível de habilitações 

 
 

Quadro II.117.- Salário versus situação contratual   

 

 

 
 



 224 

Quadro II.118.- Nível de habilitações versus grau de satisfação em relação ao trabalho  
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Quadro II.119.- Nível de habilitações versus grau de satisfação em relação ao emprego 
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Quadro II.120.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos jovens  

 
 

 

Quadro II.121.- Idade versus nível de habilitações - grupo dos desempregados de longa 
duração 
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Quadro II.122.- Idade versus nível de habilitações - grupo das mulheres 
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Quadro II.123.- Nível de habilitações versus salário - grupo das mulheres 
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Quadro II.124.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos trabalhadores com fracas qualificações 

 

 

Quadro II.125.- Idade  versus nível de habilitações - grupo dos trabalhadores com fracas 
qualificações 
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Quadro II.126.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos trabalhadores de meia-idade 
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Quadro II.127.- Distribuição dos trabalhadores inquiridos por sexo e por tipo de 
organização da economia social - grupo dos trabalhadores em fim de carreira 
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Quadro II.128.- Significado da obtenção do emprego actual - resultados comparativos (%) 
 Primeiro 

emprego* 
Jovens Desempregados 

de longa 
duração 

Mulheres Trabalhadores 
de baixos 

rendimentos 

Trabalhadores 
com fracas 

qualificações 

Trabalhadores 
de meia-idade 

Trabalhadores 
em fim de 
carreira 

Emprego 
precário 

Total da 
amostra 

A obtenção do primeiro emprego  92,1 63,6 12,5 33,5 16,7 25,3 28,4 16,7 35,6 29,4 
A possibilidade de encontrar 
emprego, após um período de 
desemprego de longa duração 
(mais de um ano) 

0,0 4,5 56,2 13,6 25,0 22,9 18,9 20,0 6,7 12,1 

A possibilidade de ter um 
emprego de acordo com a sua 
área de formação 

22,8 31,8 6,2 16,5 0,0 0,0 6,8 0,0 33,3 18,9 

A possibilidade de encontrar 
emprego, após um período de 
desemprego que não chegou a 
um ano 

0,0 4,5 6,2 18,6 33,3 20,5 20,3 13,3 22,2 17,6 

A possibilidade de trabalhar, 
apesar deste emprego não ter 
qualquer semelhança com 
empregos anteriores 

0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 1,5 

A possibilidade de voltar ao 
mercado de trabalho, após ter 
saído dele por opção própria  

0,0 9,1 0,0 0,8 0,0 1,2 2,7 3,3 6,7 3,1 

A única alternativa para ter um 
emprego 

5,0 0,0 0,0 5,8 0,0 4,8 8,1 10,0 2,2 5,3 

O desenvolvimento da sua 
carreira  

11,9 18,2 6,2 10,3 0,0 0,0 5,4 0,0 24,4 14,6 

Outro significado 17,8 22,7 37,5 34,7 25,0 32,5 29,7 40,0 31,1 34,4 
  * Emprego actual. 
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Quadro II.129.- Para si, o trabalho é … - resultados comparativos (média)* 
 Primeiro 

emprego+ 
Jovens Desempregados 

de longa duração 
Mulheres Trabalhadores 

de baixos 
rendimentos 

Trabalhadores 
com fracas 

qualificações 

Trabalhadores 
de meia-idade 

Trabalhadores 
em fim de 
carreira 

Emprego 
precário 

Total da 
amostra 

uma forma de 
realização pessoal 

3,53 3,59 3,19 3,51 3,08 3,13 3,27 3,23 3,68 3,53 

um dever de todos 3,50 3,41 3,50 3,58 3,50 3,81 3,62 3,83 3,27 3,57 
um meio de 
sobrevivência 

3,47 3,67 3,31 3,42 3,25 3,36 3,29 3,37 3,50 3,44 

um meio para subir na 
vida e ser socialmente 
considerado 

2,91 3,05 2,67 2,87 3,00 3,07 2,96 3,03 2,80 2,92 

uma fonte de stress 2,65 2,68 2,19 2,54 2,58 2,52 2,40 2,50 2,47 2,58 
uma forma de obter 
segurança/estabilidade 

3,31 3,50 3,00 3,27 3,00 3,06 3,10 2,93 3,39 3,30 

um meio de ajudar os 
outros 

3,31 3,59 2,87 3,31 3,08 3,05 3,10 3,07 3,39 3,29 

um meio de ganhar 
dinheiro 

3,44 3,64 3,38 3,43 3,33 3,45 3,26 3,43 3,33 3,42 

um meio de ser útil à 
sociedade 

3,31 3,36 2,94 3,32 3,00 3,01 3,12 3,07 3,44 3,35 

* Escala utilizada: 1 (não concordo); 2 (concordo pouco); 3 (concordo); 4 (concordo bastante); 5 (concordo totalmente). + Emprego actual. 
 

Quadro II.130.- Identificação/comprometimento com a economia social - resultados comparativos (média)* 
 Primeiro 

emprego+ 
Jovens Desempregados 

de longa 
duração 

Mulheres Trabalhadores 
de baixos 

rendimentos 

Trabalhadores 
com fracas 

qualificações 

Trabalhadores 
de meia-idade 

Trabalhadores 
em fim de 
carreira 

Emprego 
precário 

Total da 
amostra 

Forte ligação de simpatia em relação 
à instituição onde trabalho 

3,34 3,32 3,13 3,30 3,25 3,24 3,32 3,28 3,39 3,31 

Tenho orgulho em trabalhar aqui 3,49 3,41 3,19 3,40 3,25 3,34 3,42 3,40 3,64 3,42 
Gosto de dizer às pessoas onde 
trabalho 

3,49 3,36 3,20 3,35 3,08 3,27 3,36 3,33 3,66 3,38 

Somos todos uma “grande família” 2,99 2,77 2,81 2,85 2,83 3,01 3,00 3,00 2,98 2,88 
Se recebesse uma oferta melhor de 
emprego, não seria correcto deixar 
este emprego 

2,40 2,45 1,67 2,37 2,42 2,62 2,54 2,82 2,40 2,36 

Não deixaria este emprego, pois 
tenho obrigações a cumprir 

2,41 2,36 2,75 2,54 2,50 2,78 2,62 2,57 2,58 2,51 

Identifico-me com os valores aqui 
promovidos 

3,01 3,15 2,87 3,02 3,00 2,96 3,06 3,07 3,36 3,06 

* Escala utilizada: 1 (não concordo); 2 (concordo pouco); 3 (concordo); 4 (concordo bastante); 5 (concordo totalmente). + Emprego actual. 
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Quadro II.131.- Os valores/as características da economia social - resultados comparativos (média)* 
 Primeiro 

emprego+ 
Jovens Desempregados 

de longa 
duração 

Mulheres Trabalhadores 
de baixos 

rendimentos 

Trabalhadores 
com fracas 

qualificações 

Trabalhadores 
de meia-idade 

Trabalhadores 
em fim de 
carreira 

Emprego 
precário 

Total da 
amostra 

Solidariedade 3,22 3,32 2,88 3,19 2,83 2,97 3,14 3,04 3,23 3,20 
Funcionamento democrático 2,78 2,91 2,62 2,78 2,58 2,54 2,72 2,55 3,11 2,83 
Adesão livre e voluntária 3,07 3,11 3,00 3,11 3,09 3,00 3,11 3,00 3,16 3,10 
Cumprem-se os deveres e as 
obrigações 

3,18 3,24 2,94 3,19 3,00 3,01 3,12 3,10 3,24 3,18 

A instituição não está sujeita ao 
controlo de outras entidades 

1,98 1,71 2,00 1,95 1,50 2,00 1,82 2,20 1,97 1,96 

Não se procura o lucro 2,22 2,06 1,77 2,39 1,50 2,25 2,44 1,93 2,65 2,46 
O objectivo principal é servir os 
utentes/sócios/membros/colectividade 

3,29 3,27 2,87 3,33 3,25 3,09 3,28 3,17 3,58 3,37 

Independência face ao Estado 2,21 2,36 2,10 2,08 1,67 2,17 2,00 2,33 2,10  2,16 
Todos os trabalhadores são tratados 
da mesma maneira 

2,70 2,57 2,50 2,76 2,60 2,87 2,79 2,86 2,73 2,75 

A instituição está à disposição de 
todos os que a ela recorrem 

3,16 3,05 2,67 3,16 3,09 3,00 3,06 2,96 3,28 3,16 

As pessoas e o trabalho são as 
prioridades principais 

3,09 3,14 2,69 3,08 3,00 2,99 2,99 3,00 3,18 3,09 

* Escala utilizada: 1 (nada presente); 2 (pouco presente); 3 (presente); 4 (bastante presente); 5 (muitíssimo presente). + Emprego actual. 
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Quadro II.132.- Medo de perder o emprego actual versus situação contratual 
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Quadro II.133.- Expectativas - resultados comparativos (média)* 
 Primeiro 

emprego+ 
Jovens Desempregados 

de longa 
duração 

Mulheres Trabalhadores 
de baixos 

rendimentos 

Trabalhadores 
com fracas 

qualificações 

Trabalhadores 
de meia-idade 

Trabalhadores 
em fim de 
carreira 

Emprego 
precário 

Total da 
amostra 

Permanecer neste emprego 3,37 3,18 3,33 3,35 3,17 3,43 3,49 3,50 3,18 3,37 
Vir a ser promovido(a) 1,88 2,05 1,53 1,81 1,67 1,63 1,83 1,31 2,00 1,88 
Mudar de emprego  1,71 2,36 1,69 1,61 1,33 1,24 1,34 1,10 2,18 1,69 
Emigrar  1,36 1,45 1,38 1,27 1,00 1,14 1,12 1,00 1,60 1,32 
Frequentar acções de formação  3,28 3,64 3,13 3,27 2,75 2,65 2,96 2,37 3,60 3,28 
Ficar desempregado(a) 1,69 1,59 1,87 1,69 1,33 1,56 1,50 1,52 1,96 1,68 
Continuar estudos  2,34 2,86 2,25 2,23 2,08 1,54 1,76 1,30 2,98 2,29 
Ter vários empregos ao mesmo 
tempo 

1,83 2,09 2,06 1,72 1,33 1,33 1,53 1,27 2,16 1,86 

Futuro profissional promissor  2,51 2,77 2,31 2,47 2,20 2,08 2,24 2,07 2,69 2,55 
Poucas alternativas de emprego se 
deixar o que tenho 

3,18 2,95 3,44 3,27 3,50 3,77 3,43 3,80 2,84 3,13 

* Escala utilizada: 1 (nada provável); 2 (pouco provável); 3 (provável); 4 (bastante provável); 5 (muitíssimo provável). + Emprego actual. 
 

Quadro II.134.- Medos e preferências dos trabalhadores inquiridos (%) 
 Primeiro 

emprego+ 
Jovens Desempregados 

de longa 
duração 

Mulheres Trabalhadores 
de baixos 

rendimentos 

Trabalhadores 
com fracas 

qualificações 

Trabalhadores 
de meia-idade 

Trabalhadores 
em fim de 
carreira 

Emprego 
precário 

Total da 
amostra 

% de trabalhadores que tem medo de 
perder o emprego actual 

57,4 72,7 50,0 62,1 66,7 59,0 58,3 36,7 71,1 56,2 

% de trabalhadores que gostariam de 
mudar de emprego  

18,8 31,8 18,8 17,0 0,0 9,6 12,2 3,3 15,6 17,4 

% de trabalhadores que gostariam de 
mudar de profissão  

18,8 31,8 37,5 14,6 16,7 18,1 16,2 10,0 26,7 19,2 

+ Emprego actual.  
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Quadro II.135.- Antiguidade versus medo de perder o emprego actual - trabalhadores 
para quem a economia social (emprego actual) foi o primeiro emprego 
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Quadro II.136.- Group Statistics - Sexo versus grupos socioprofissionais 

 

 

Quadro II.137.- Independent Samples Test - Sexo versus grupos socioprofissionais 
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Quadro II.138.- Group Statistics - Sexo versus salário 

 

 

Quadro II.139.- Independent Samples Test - Sexo versus salário 
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Quadro II.140.- Group Statistics - Sexo versus nível de habilitações 

 

 

Quadro II.141.- Independent Samples Test - Sexo versus nível de habilitações 
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Quadro II.142.- Group Statistics - Sexo versus índice de satisfação global 
 

 

 

Quadro II.143.- Independent Samples Test - Sexo versus índice de satisfação global 
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Quadro II.144.- Group Statistics - Grau de satisfação versus componente social e 
componente cooperativa  
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Quadro II.145.- Independent Samples Test - Grau de satisfação versus componente social e componente cooperativa 
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Quadro II.146.- Group Statistics - Importância do trabalho versus componente social e componente cooperativa  
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Quadro II.147.- Independent Samples Test - Importância do trabalho versus componente social e componente cooperativa  
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Quadro II.148.- Group Statistics - Os valores/as características da economia social versus componente social e componente cooperativa  
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Quadro II.149.- Independent Samples Test - Os valores/as características da economia social versus componente social e componente cooperativa 
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Quadro II.150.- Group Statistics - Expectativas em relação ao futuro versus componente social e componente cooperativa  
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Quadro II.151.- Independent Samples Test - Expectativas em relação ao futuro versus componente social e componente cooperativa 
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Quadro II.152.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus a importância de determinados factores no acesso ao emprego actual 
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Quadro II.153.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus factores de satisfação e índice de satisfação global 
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Quadro II.154.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus a importância do trabalho 
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Quadro II.155.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus os valores/as características da economia social 
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Quadro II.156.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus identificação/comprometimento para com a economia social 
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Quadro II.157.- Matriz de correlação - Grupos socioprofissionais versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.158.- Matriz de correlação - Satisfação trabalho e emprego versus factores de satisfação 
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Quadro II.159.- Matriz de correlação - Factores de satisfação versus idade  
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Quadro II.160.- Matriz de correlação - Factores de satisfação versus nível de habilitações 
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Quadro II.161.- Matriz de correlação - Factores de satisfação versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.162.- Matriz de correlação - Índice de satisfação global versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.163.- Matriz de correlação - Salário versus índice de satisfação global  
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Quadro II.164.- Matriz de correlação - Salário versus factores de satisfação 
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Quadro II.165.- Matriz de correlação - Índice de satisfação global versus várias variáveis  
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Quadro II.166.- Matriz de correlação - Índice de satisfação global versus vários factores de satisfação 
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Quadro II.167.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus satisfação trabalho e satisfação emprego 
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Quadro II.168.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus os valores/as características da economia social 
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Quadro II.169.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus nível de habilitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 268 

Quadro II.170.- Matriz de correlação - Número de empregos tidos versus grupo socioprofissional 
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Quadro II.171.- Matriz de correlação - Nível de habilitações versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.172.- Matriz de correlação - Idade versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.173.- Matriz de correlação - Salário versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.174.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus nível de rotina/repetição das tarefas 
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Quadro II.175.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus satisfação trabalho e satisfaçãoemprego 
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Quadro II.176.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus adequação do trabalho à formação e às competências profissionais 
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Quadro II.177.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus número de horas de trabalho por dia 
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Quadro II.178.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus salário 
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Quadro II.179.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus opinião sobre o salário 
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Quadro II.180.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus factores importantes na obtenção do emprego actual 
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Quadro II.181.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus índice de satisfação global 
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Quadro II.182.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus número de empregos tidos 
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Quadro II.183.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus importância dos empregos anteriores 
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Quadro II.184.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus importância do trabalho 
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Quadro II.185.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus importância concedida à formação 
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Quadro II.186.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus os valores/as características da economia social 
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Quadro II.187.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus identificação/comprometimento com a economia social 
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Quadro II.188.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus rendimento médio mensal 
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Quadro II.189.- Matriz de correlação - Acumulação de desvantagens versus expectativas em relação ao futuro 
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Quadro II.190.- Síntese de algumas questões colocadas na última parte da entrevista aos responsáveis das organizações da componente social 
 Q1 Q3 Q4 Q8 Q9 Q10 
Caso A Conhecimento de 

uma vaga, enviou 
currículo, fez 
entrevista e foi 
seleccionada 

A integração na organização 
foi difícil. Inicialmente, os 
próprios dirigentes não 
percebiam bem o que era 
uma Assistente Social. 
Posteriormente e devido a 
mudanças nos próprios 
dirigentes, esta responsável 
foi alargando o leque das 
suas tarefas e assumindo 
funções de coordenação.  

Sim Não Sim. Segurança Social e 
questões jurídicas. 

Contrato de duração 
indeterminada 
 

Caso B a) Foi contratada 
depois de um 
estágio profissional 
desenvolvido no 
âmbito de um 
projecto e que 
envolvia a 
autarquia local e a 
actual entidade 
empregadora 
b) Eleição  

a) Começou na formação; 
depois assumiu uma das 
respostas sociais. 
Actualmente, ligada à 
formação, à deficiência e à 
gestão de projectos. 
b) n.f.  

a) Sim 
 
b) Não. 
Gerente da 
Caixa de 
Crédito 
Agrícola 

a) Sim. 
Formação e 
deficiência, 
gestão de 
IPSS; 
dinâmica de 
grupo; 
formações 
pedagógicas 
b) n.f. 

a) Sim. A nível 
financeiro 
 
b) n.f. 

a) Contrato de duração 
indeterminada 
 
b) Voluntário  

Caso C a) Convite 
b) n.f.  

a) Sim 
b) Sim  

a) Não. 
Advogado  
b) Não. 
Engenheiro 
numa 
autarquia 

a) Não 
b) n.f. 

a) Não 
b) Não  

a) Voluntário  
b) Voluntário  

Caso D a) Por inerência da 
profissão. É 
sacerdote. 
b) Convite  

a) Sim. 
b) Foi admitida para exercer 
funções de gestão, situação 
que se tem mantido ao longo 
do tempo, mas que 
efectivamente acabam por 
não ser cumpridas, devido à 
Direcção. 

a) Não. É 
sacerdote.  
b) Não. 
Exerce 
advocacia 

a) n.f. 
b) n.f.  

a) n.f. 
b) n.f. 

a) Voluntário  
b) Contrato de duração 
indeterminada 
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Quadro II.190.- Síntese de algumas questões colocadas na última parte da entrevista aos responsáveis das organizações da componente social 
(cont.) 

Caso E  a) Eleição 
b) Por convite  

a) Não. Antes de ser 
provedora fez parte de 
anteriores órgãos sociais. 
b) Não. Começou como 
voluntária. Depois, passou a 
trabalhadora em part-time e 
actualmente está a tempo 
inteiro.  

a) Não. É 
professora 
b) Sim.  

a) Sim 
b) Sim 
Em ambos os 
casos 
relacionadas 
com assuntos 
variados de 
funcionamento 
destas 
organizações 

a) n.f. 
b) n.f. 

a) Voluntária  
b) Contrato de duração 
indeterminada 

Caso F Conhecimento de 
uma vaga, enviou 
currículo, fez 
entrevista e foi 
seleccionada 

Sim Sim Sim. Geriatria Não Contrato de duração 
indeterminada 

Caso G Eleição Não. Antes de ser provedor 
fez parte de anteriores 
órgãos sociais. 

Actualmente 
reformado, mas 
com outras 
funções de 
responsabilidade 
numa 
organização 
humanitária 

Não Sim. Auditoria Voluntário  

Caso H  Estão os dois na 
origem da 
organização 

a) Sim 
b) Sim 

a) Sim 
b) Sim 

a) Sim. Sobre 
gestão da 
formação 
b) Sim. n.f. 

a) n.f. 
b) Sim. A nível jurídico 
e de contabilidade  

a) Contrato de duração 
indeterminada  
b) Contrato de duração 
indeterminada 

Caso I Está na origem da 
organização 

Sim Sim Sim. Nas mais 
diversificadas 
áreas 

Sim. Contabilidade Contrato de duração 
indeterminada 

Caso J Nomeado  Sim Não. É industrial  Não Não n.f. 
Caso L a) e b) Começaram 

como voluntários. 
Hoje, são 
trabalhadores 
remunerados 

a) Não. Fez vários cursos; 
passou por vários grupos; foi 
responsável por uma casa; 
passou pelas oficinas; 
actualmente faz parte da 
Direcção e é responsável 
por uma das casas. 
b) Sim. 

a) Sim 
b) Sim 

a) Sim. 
Gestão; 
gestão de 
IPSS 
b) Sim. 
Psicologia 

a) Sim. Ao nível da 
formação e da 
acreditação 
b) Não  

a) Contrato de duração 
indeterminada 
b) Contrato de duração 
indeterminada 

Caso M O desejo de 
regressar às 
origens e o 
aparecimento da 
oportunidade 

Não. Inicialmente, para a 
área da reabilitação. 
Gradualmente adquiriu 
funções de gestão 

Sim Sim. 
Qualidade e 
gestão da 
saúde 

Sim. Advocacia e 
certificação 

Contrato de duração 
indeterminada 
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Quadro II.190.- Síntese de algumas questões colocadas na última parte da entrevista aos responsáveis das organizações da componente social 
(cont.) 

Caso N Inicialmente 
funcionário. 
Posteriormente 
convidado para a 
nova função  

Não. Inicialmente teve a função de 
bibliotecário.  

Sim Sim. n.f. Sim. n.f. Contrato de duração 
indeterminada 

Caso O Por convite  Não. Começou por ter 
responsabilidades ao nível do 
acompanhamento das obras e 
responsável pela equipa da 
manutenção. Hoje é assessor  

Sim Não Não Contrato de duração 
indeterminada 

Caso P a) Candidatura 
espontânea 
b) Candidatura 
para formadora 

a) Não. 1º Técnica de Serviço Social e 
coordenadora da formação profissional; 
2º Directora Técnica e manteve as 
funções de Técnica de Serviço Social; 
3ª actualmente Directora Executiva 
b) Não. 1º Formadora; 2º responsável 
pela gestão das compras, património e 
obras e 3º - Directora Técnica 

a) Sim 
b) Sim 

a) Sim 
b) Sim 
Em ambos 
os casos 
sobre as 
mais 
diversificadas 
áreas  

a) Sim. Certificação da 
Qualidade 
b) Não  

a) Contrato de duração 
indeterminada 
b) Contrato de duração 
indeterminada 

Caso Q Começou como 
voluntário nos 
órgãos sociais. 
Depois, foi 
nomeado 

Sim.  Sim n.f. Sim. Higiene, 
alimentação, fiscal, 
administrativa, etc.  

n.f. 

Caso R Esteve na origem 
da organização. 
Inicialmente 
voluntário e, depois 
trabalhador 
remunerado (foi 
convidado) 

Não. Inicialmente, responsável 
administrativo.   

Sim n.f. A 
frequentar 
uma pós-
graduação 
na área 
social (não 
especifica) 

Sim. Área financeira  Contrato de duração 
indeterminada 

Caso S Por convite Sim Não. 
Actualmente 
reformado. 
Outras funções 
de 
responsabilidade 
em IPSS.  

Sim. n.f. Sim. n.f. Voluntário  

Legenda: Q1: Descreva a forma como chegou até esta função (concurso, eleição, convite, candidatura espontânea, …); Q3: Ocupou sempre as actuais funções? Em caso 
negativo, que outra ou outras funções desempenhou nesta organização? O que suscitou as alterações?; Q4: Esta função constitui a sua principal actividade profissional? 
Em caso negativo, que outra ou outras actividades profissionais tem?; Q8: No âmbito do exercício das suas funções, tem frequentado acções de formação? Em caso 
afirmativo sobre que temáticas têm sido essas acções de formação?; Q9: No âmbito do exercício das suas funções, já recorreu alguma vez a serviços de consultadoria? 
Em caso afirmativo, em que situações?; Q10: Qual o seu vínculo contratual?; n.f. (não fornecida). 
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Quadro II.191.- Síntese de algumas questões colocadas na última parte da entrevista aos responsáveis das organizações da componente 
cooperativa  

 Q1 Q3 Q4 Q8 Q9 Q10 
Caso 1 Por convite Sim Sim Sim. Gestão. Sim. Áreas jurídica e de 

gestão 
Contrato de duração 
indeterminada 

Caso 2 Conhecimento de uma 
vaga, envio currículo, 
fez entrevista e foi 
seleccionado 

Sim Sim Sim. Gestão  Sim. Área de projectos  Contrato de duração 
indeterminada 

Caso 3 Eleição Não. Fez parte dos 
órgãos sociais de 
anteriores direcções 

Não. Tem 
negócios 
próprios. 

Sim. n.f. Sim. Na área jurídica Sem vínculo 

Caso 4 Por convite  Sim Sim Sim. n.f. Sim. Da Caixa Central 
e para alguns estudos 

Contrato de duração 
indeterminada 

Caso 5 Por convite Sim Não. Está a 
tempo parcial na 
cooperativa. 
Trabalha no 
sector privado 
lucrativo  

n.f. Sim. Nas áreas de 
estudos e de projectos  

n.f. 

Caso 6 Por convite Não. Fez parte do 
conselho fiscal. 

Sim Não Sim. A nível de 
estudos. 

Sem vínculo 

Caso 7 “A necessidade de 
alguém assumir”  

Sim Não. Trabalha 
numa 
associação 

Não Por vezes, recebe 
orientações/apoio de 
uma associação de 
desenvolvimento local  

Voluntário 

Caso 8 a) Eleição 
b) Eleição  

a) Sim 
b) Sim 

a) Sim. 
Actualmente 
está reformada 
(era professora)  
b) Sim. É 
reformado do 
ensino 
Pontualmente, 
ainda exerce 
algumas funções 
a nível do ensino 

a) Não 
b) Não  

a) e b) Sim. n.f.  a) Voluntária 
b) Voluntário  

Caso 9 Eleição Sim Está reformado. 
Mas é 
profissional 
liberal: Director-
geral (fábrica) 

Não  Sim. A nível jurídico e 
de projectos 

Voluntário  

Legenda: Q1: Descreva a forma como chegou até esta função (concurso, eleição, convite, candidatura espontânea, …); Q3: Ocupou sempre as actuais funções? Em caso negativo, que outra ou 
outras funções desempenhou nesta organização? O que suscitou as alterações?; Q4: Esta função constitui a sua principal actividade profissional? Em caso negativo, que outra ou outras 
actividades profissionais tem?; Q8: No âmbito do exercício das suas funções, tem frequentado acções de formação? Em caso afirmativo sobre que temáticas têm sido essas acções de formação?; 
Q9: No âmbito do exercício das suas funções, já recorreu alguma vez a serviços de consultadoria? Em caso afirmativo, em que situações?; Q10: Qual o seu vínculo contratual?; n.f. (não fornecida) 
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Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social 
 Características individuais Situação laboral e 

profissional actual 
Percurso laboral e 

profissional56 
Orientação perante o 
trabalho remunerado 

Situação familiar  Comprometimento 
organizacional  

1- Ana 37 anos 
 
Licenciada em Sociologia 
 
Origens: família socioeconomicamente 
desfavorecida 

Associação de 
Solidariedade Social  
Socióloga, Adjunta do 
Director e Responsável dos 
RH  
Idade de entrada: 25 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo57 
Ganha entre 700 e 1000 
euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 25 anos 
 
Percurso:  
a) substituição de uma 
professora de História e de 
Geografia (ensino público) 
através de mini-concurso. 
Duração: 3-4 meses. Não se 
recorda do salário 

Instrumental, ainda que 
destacando a utilidade 
social do trabalho 

Solteira, sem filhos. Vive sozinha 
há dois anos 
 
Situação socioeconómica 
mediana 
 
 
 
 

Instrumental, ainda que com 
alguma identificação e 
envolvimento em relação à 
organização 

2- Maria 28 anos 
 
Licenciatura: Educação de Infância 
Pós-graduação em Administração Social 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 

Fundação de Solidariedade 
Social  
Educadora de Infância58 
Idade de entrada: 22 anos 
Antiguidade: entre 5 a 10 
anos 
Contrato sem termo59 
Ganha entre 700 e 1000 
euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral e de 
desenvolvimento 
profissional 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 
 
 

Instrumental Casada. Na altura da realização 
da entrevista à espera do 
primeiro filho. O marido é 
enfermeiro. Têm casa própria. 
Não trabalham no concelho de 
residência 
 
Situação socioeconómica 
medianamente mais favorecida 

Instrumental 

3- Arminda 56 anos 
 
Ensino primário (3ª classe) 
 
Origens: família socioeconomicamente 
muito desfavorecida 
 

Fundação de Solidariedade 
Social 
Auxiliar de Serviços Gerais  
Idade de entrada: 44 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo60 
Pouco mais de 400 euros  

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 14 anos  
 
Percurso:  
a) operária numa fábrica de 
carpetes. Não se recorda 
bem quanto tempo esteve 
na fábrica (“para aí uns dez 
anos”). Inicialmente 
trabalhou numa máquina, 
depois segurava as 
carpetes. Trabalhava por 
turnos. “O salário era bom 
na altura, mas 
trabalhávamos muito”. Saiu 
da fábrica por motivos 
familiares e esteve dez anos 
fora do mercado de trabalho 
b) empregada doméstica 
numa casa particular. Não 
se recorda do salário 

Instrumental Casada. Tem duas filhas (já 
casadas) e um neto. Marido 
reformado (motivo: doença). Vive 
numa casa arrendada 
 
Situação socioeconómica 
desfavorecida 
 
 
 
 
 
 

Instrumental  

                                                 
56 Em relação aos trabalhadores que tiveram mais do que um emprego antes de entrar na economia social, o percurso é apresentado do emprego mais recente para o mais antigo (primeiro emprego). 
57 Iniciou com um POC (duração inicialmente prevista: 12 meses). Este POC acabou por não se cumprir, uma vez que passados seis meses, foi proposta a esta trabalhadora ou um contrato ou uma avença, tendo esta optado 
pelo primeiro. 
58 No momento da realização desta entrevista não exercia esta função.  
59 Iniciou com um estágio remunerado (uma parte paga pela Fundação e outro pelo Centro de Emprego). Posteriormente, passou por três contratos de seis meses e depois, para um contrato sem termo (situação actual).  
60 Começou com um contrato cuja duração foi de 6 meses.  
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Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
4-Isabel  30 anos 

 
 
12º ano 
 
Origens: família de recursos medianos 

Cooperativa 
Administrativa 
Idade de entrada: 21 anos 
Antiguidade: entre 5 a 10 
anos 
Contrato sem termo 
Ganha entre 700 e 1000 
euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 

Instrumental, ainda que 
destacando a utilidade 
social do trabalho 

Casada. Não tem filhos. O marido 
(9º ano) é controlador de 
qualidade (multinacional). Vivem 
numa casa que era dos pais 
Não trabalham no concelho de 
residência 
Situação socioeconómica 
medianamente mais favorecida 

Instrumental  

5- Patrícia 44 anos 
 
 
Tinha o 6º ano. Através das Novas 
Oportunidades fez o 9º ano 
 
Origens: família de recursos medianos 

Cooperativa  
Auxiliar de Serviços Gerais  
Idade de entrada: 41 anos 
Antiguidade: entre 3 a 5 
anos 
Contrato sem termo61 
Pouco mais de 400 euros 

Percurso flexível de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 14 anos 
 
Percurso:  
a) operária numa empresa 
de componentes para o 
automóvel durante 11 anos. 
Contrato permanente. Saiu 
por motivos de saúde. Não 
se recorda do salário 
 
b) operária numa empresa 
farmacêutica durante 3 
anos. Contrato a termo. Não 
renovaram contrato 
 
c) operária numa empresa 
têxtil. Era efectiva. O último 
ordenado foi de 12 contos. 
Esteve aqui durante 5 anos. 
Saiu quando casou 
 
d) costura (as antigas casas 
do povo). Não se recorda 
quanto ganhava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumental Casada. Tem dois filhos (21 e 16 
anos). O filho mais velho já está a 
trabalhar. Vive em casa própria. 
Marido é sapador florestal (6º 
ano) 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Instrumental 

                                                 
61 Passou por três POC (duração: um ano e meio).  
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Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
6- Sílvia  33 anos 

 
 
Licenciatura: Português-Francês 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 

Associação de 
Solidariedade Social 
Escriturária62  
Idade de entrada: 31 anos 
Antiguidade: entre 1 a 3 
anos 
Contrato a termo63 
Pouco mais de 400 euros 

Percurso flexível de 
precariedade com 
expectativas de 
transição/inserção 
 
Idade 1º emprego: 23 anos 
Percurso:  
a) auxiliar num infantário 
como POC que depois foi 
transferido para a instituição 
onde está 
b) empresa privada 
(construção de estradas) - 
primeiro como telefonista, 
depois como escriturária e 
no departamento de 
qualidade. 3 anos e meio. 
Estava a contrato. O motivo 
da saída foi o fim do projecto 
c) formação e explicações 
esporádicas, mas na área 
de formação base 
d) estágio curricular – 
remunerado, na função 
pública. 750 euros. Duração: 
ano lectivo 

Instrumental, ainda que 
destacando a utilidade 
social do trabalho 

Casada. O marido é bancário 
(licenciado). Vivem em casa 
própria. Tem uma filha de 3 anos. 
Situação socioeconómica 
favorecida 

Instrumental 

7- Teresa 48 anos 
 
Licenciada em Gestão e Desenvolvimento 
Social  
 
Origens: família socioeconomicamente 
favorecida 

Associação de 
Solidariedade Social 
Directora Técnica64 
Idade de entrada: 36 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo65 
Salário: n.f.  

Percurso flexível de 
inserção sociolaboral e de 
desenvolvimento 
profissional 
 
Idade 1º emprego: 23 anos 
Percurso:  
a) empregada de balcão de 
uma perfumaria (9 meses)  
b) numa casa particular 
tomou contou de crianças 
(não especifica a duração) 
c) secretária num partido 
político 
d) professora de informática 
numa escola pública (2 
anos) 
e) auxiliar numa escola 
pública (2 anos) 
f) empregada doméstica 
numa embaixada europeia 
(Londres). 3 anos. Ganhava 
80 contos (em 1984) 

Começou por ser 
marcadamente 
instrumental, ainda que no 
emprego actual, se registe 
uma componente de 
realização pessoal 

Vive em união de facto, em casa 
própria. Não tem filhos. O 
companheiro tem o 12º ano e é 
operador de caixa 
Situação socioeconómica 
medianamente favorecida 
 

Instrumental e afectiva 

                                                 
62 Inicialmente ocupou funções de auxiliar. Foi a experiência profissional passada que lhe permitiu ocupar as funções de escriturária e não a sua licenciatura, como fez questão de nos realçar.  
63 Entrou devido à transferência de um POC de uma instituição onde estava e manteve esta situação durante quatro meses. Está a contrato, mas aguarda para breve a passagem a um contrato sem termo.  
64 Começou por ser formadora e antes de ser Directora Técnica, tomava conta das obras e compras, gestão comercial e gestão de stocks. A mudança de funções ficou a dever-se, segundo esta trabalhadora, à conjugação de 
vários factores: à disponibilidade; ao nível da formação e à dinâmica das pessoas de uma nova Direcção. 
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Quadro II.192. - Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
8- Alexandra 58 anos 

 
 
Curso superior tirado na Alemanha (mas 
não reconhecido em Portugal) 
 
Origens: grupo socioeconómico não 
identificado 

Associação de 
Solidariedade Social 
Professora Terapeuta  
Idade de entrada: 37 anos 
Antiguidade: entre 20 a 25 
anos 
Contrato sem termo 
Salário: entre 1000 e 1250 
euros  

Percurso flexível de 
inserção sociolaboral e de 
desenvolvimento 
profissional 
 
Idade 1º emprego: 16 anos 
Percurso66:  
a) Professora (Alemanha) 
b) Empregada (agência de 
viagens) (Londres) 
c) Secretária (Londres). 
Pouco mais de um ano  
d) Secretária (Londres) (um 
mês) 
e) Secretária numa empresa 
de empreendimentos 
turísticos (4 anos). Ganhava 
entre 4000-5000 escudos 
f) Secretária de uma 
empresa farmacêutica. 6 
meses. 4000 escudos 
g) Secretária de uma 
empresa corticeira. Pouco 
mais de 2 anos. 2200 
escudos 
h) Secretária (multinacional) 
Esteve um ano e meio. 
Ganhava 1200 escudos 

Realização pessoal Casada. Tem 4 filhos (com 25, 
23, 20 e 18 anos). Todos os filhos 
são ainda estudantes. O marido é 
arquitecto. Vivem numa casa da 
instituição 
Situação socioeconómica 
medianamente mais favorecida  

Afectiva 

9- Sara  48 anos 
 
9º ano 
 
Origens: família socioeconomicamente 
pouco favorecida 
 
 

Santa Casa da Misericórdia  
Ajudante de Lar 
Idade de entrada: 38 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo 
Pouco mais de 400 euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
Idade 1º emprego: 16 anos 
Percurso:  
a) operária (empresa de 
meias). Multinacional. 9 
anos. Saiu por iniciativa 
própria. 5 contos. Contrato 
permanente 
b) operária (empresa 
avícola). 5 contos por mês. 
Esteve 11 anos. Saiu por 
iniciativa própria. Contrato 
permanente 
c) empregada doméstica 
(Espanha). Pouco mais de 
um ano. Onze contos e 
seiscentos. Saiu por 
iniciativa própria 
 
 

Instrumental  Casada. Tem dois filhos, com 22 
e 23 anos (já tem um neto). Já 
nenhum dos filhos vive com os 
pais 
Vive em casa alugada. O marido 
é pintor de automóveis. Têm o 6º 
ano 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Instrumental 

                                                                                                                                                                                                                                           
65 Esteve quatro anos a recibos verdes.  
66 Em praticamente todos estes empregos saiu por iniciativa própria. Em Londres existiu ainda um momento em que acumulou o trabalho de secretária com dois outros empregos: trabalhava todos os dias à noite num bar e 
duas vezes por semana fazia limpezas numa casa particular.  
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Quadro II.192. - Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
10- Sofia 26 anos 

 
 
Licenciatura: Serviço Social 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 
 
 

Santa Casa da Misericórdia 
Técnica Superior de Serviço 
Social  
Idade de entrada: 26 anos 
Antiguidade: menos de 6 
meses 
Contrato a termo67 
Salário: entre os 700 e os 
1000 euros 

Percurso flexível de 
precariedade com 
expectativas de 
transição/inserção 
 
A experiência do primeiro 
emprego foi negativa. A 
situação contratual actual 
será “ultrapassada” com a 
abertura do negócio próprio.  
 
Idade 1º emprego: 24 anos 
 
Percurso:  
a) directora técnica de um 
lar particular. Contrato 
permanente. 500 euros. Dez 
meses. Despediu-se. 

Instrumental Solteira. Sem filhos. Vive em 
casa dos pais 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Instrumental 

11- Beatriz  41 anos 
 
Licenciatura: Gestão e Desenvolvimento 
Social 
 
Origens: família socioeconomicamente 
favorecida  

Santa Casa da Misericórdia 
Directora de Valência 
Idade de entrada: 31 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo68 
Ganha menos de 1000 
euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral e de 
desenvolvimento 
profissionsal 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 

Instrumental Solteira. Sem filhos. Vive com a 
mãe 
 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Instrumental 

12- Lurdes 50 anos 
 
 
Tinha o 6º ano. Através das Novas 
Oportunidades fez o 9º ano 
 
Origens: família socioeconomicamente 
pouco favorecida 
 

Cooperativa  
Auxiliar de Serviços Gerais  
Idade de entrada: 40 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo 
Pouco mais de 400 euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 20 anos  
Percurso:  
a) empregada de balcão 
(comércio). 20 anos. Motivo 
da saída: salários em 
atrasos.  

Instrumental Casada, com dois filhos (ainda 
estudantes). O marido é 
encarregado de uma fábrica. Tem 
o 9º ano. Vivem em casa própria.  
Situação socioeconómica 
medianamente favorecida 
 

Instrumental 

13- António  50 anos 
 
 
Antigo 3º ano do liceu (actual 7º ano) 
 
 
Origens: família socioeconomicamente 
pouco favorecida 

Cooperativa 
Motorista 
Idade de entrada: 46 anos 
Antiguidade: entre 3 a 5 
anos 
Contrato sem termo69 
Ganha menos de 700 euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 14 anos 
 
Percurso:  
a) operário de uma empresa 
de diamantes. Saiu porque a 
empresa fechou. Não se 
recorda do salário. Contrato 
permanente.  
b) trabalhador de uma 
tipografia. Ganhava pouco. 5 
anos. Contrato permanente.  

Instrumental Casado. Tem um filho (estudante, 
17 anos). A esposa é professora 
(licenciada). Vivem em casa 
própria 
Situação socioeconómica 
medianamente favorecida 
 

Instrumental 

                                                 
67 Está a fazer uma substituição de uma licença de maternidade. No momento da realização da entrevista não sabia exactamente, qual seria a duração deste contrato. Mas esta situação não a inquietava, pois tinha “em 
marcha” o seu próprio negócio, ao qual se iria dedicar, assim que terminasse esta substituição.  
68 Fez inicialmente um estágio (que não recorda exactamente os moldes em que se realizou). Passou por vários contratos, mas não nos especificou a sua natureza e duração.  
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Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
14- Rosário  38 anos 

 
Licenciatura: Contabilidade 
 
Origens: família socioeconomicamente 
pouco favorecida 
 

Cooperativa  
Chefe do departamento 
administrativo e financeiro 
Idade de entrada: 25 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos  
Contrato sem termo 
Ganha entre 1000 e 1250 
euros 

Percurso estável de inserção 
sociolaboral 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 

Instrumental Casada. Dois filhos (7 anos e 5 
meses). O marido trabalha na 
área financeira/contabilidade. 
Vivem numa casa que era dos 
pais dela 
Situação socioeconómica mais 
favorecida 

Instrumental 

15- Manuel 35 anos 
 
Mestrado: Enologia 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 
 

Cooperativa 
Enólogo 
Idade de entrada: 25 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo70 
Ganha entre 1250 e 1600 
euros  
Tem um negócio próprio 
(empresa de consultadoria 
na área dos vinhos/vinha). 

Percurso estável de inserção 
sociolaboral 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 
 

Realização pessoal  É solteiro. Não tem filhos. Vive 
com a mãe 
Situação socioeconómica mais 
favorecida 

Instrumental 

16- Lúcia 38 anos 
 
Duas licenciaturas: a primeira que obteve 
em Gestão e Desenvolvimento Social e a 
segunda, em Educadora de Infância.  
 
Origens: família socioeconomicamente 
favorecida 
 

Santa Casa da Misericórdia 
Educadora de Infância 
Idade de entrada: 26 anos 
Antiguidade: entre 10 a 15 
anos 
Contrato sem termo71 
Ganha 900 euros  

Percurso estável de inserção 
sociolaboral e de 
desenvolvimento profissional 
 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 

Apesar da 
importância da 
relação 
instrumental, o 
percurso 
profissional tem 
começado a 
reforçar a 
dimensão da 
realização pessoal 

Solteira. Tem um filho com 14 
anos. Vive com os pais em casa 
própria 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Afectiva e instrumental 

17- Manuela 47 anos 
 
6º ano 
 
Origens: família socioeconomicamente 
pouco favorecida 
 

Fundação de Solidariedade 
Social 
Encarregada de valência 
Idade de entrada: 18 anos 
Antiguidade: mais de 25 
anos 
Contrato sem termo 
Ganha entre 700 e 1000 
euros 

Percurso estável de inserção 
sociolaboral 
 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego 

Instrumental Solteira. Não tem filhos. Vive com 
os pais. Casa própria 
Situação socioeconómica mais 
favorecida 

Afectiva e instrumental 

18- Raquel 38 anos 
 
12º ano (através de um processo de 
revalidação de competências). Tinha o 6º 
ano.  
 
Origens: família socioeconomicamente 
pouco favorecida 
 

Fundação de Solidariedade 
Social  
Ajudante de Acção Directa72  
Idade de entrada: 27 anos 
Antiguidade: entre 10 e 15 
anos 
Contrato sem termo73 
Ganha pouco mais de 400 
euros 

Percurso estável de inserção 
sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 17 anos 
Percurso: 
a) empregada (hotel na Suiça). 10 
anos. Sempre a contrato. 
Inicialmente nas lavagens; depois 
passou para os quartos e no fim, 
estava no serviço de bar.  

Instrumental, ainda 
que destacando a 
utilidade social do 
trabalho 

Casada. Tem um filho com 9 
anos. O marido (9º ano) trabalha 
numa empresa de mármores. 
Vivem em casa própria 
Situação socioeconómica 
medianamente favorecida 
 

Instrumental 

                                                                                                                                                                                                                                           
69 Esteve três anos em POC e um a contrato.  
70 Inicialmente esteve dois anos ao abrigo de um programa (este trabalhador não conseguiu referir o nome deste programa). 
71 Esta trabalhadora recorda-nos que esteve um ano à experiência.  
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Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
19- Filomena 28 anos 

 
Licenciatura em Motricidade Humana. 
Uma pós-graduação na área do 
envelhecimento 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 
 
 

Santa Casa da Misericórdia 
Técnica de Diagnóstico e de 
Terapêutica  
Idade de entrada: 26 anos 
Antiguidade: entre 1 a 3 
anos 
Contrato a termo74 
Ganha entre 700 e 1000 
euros  

Percurso flexível de 
precariedade com 
expectativas de 
transição/inserção 
 
Idade 1º emprego: 23 anos 
 
Percurso75:  
a) técnica de reabilitação. Ia 
assinar um contrato. Mas 
surgiu a hipótese de fazer o 
estágio profissional. Saiu. 
Esteve aqui três meses 
b) na sequência de um 
estágio curricular é 
convidada a ficar mais 4 
meses (a fazer o fim da 
época termal) 

Instrumental Solteira. Não tem filhos. Vive 
sozinha 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Instrumental 

20- Cristina 48 anos 
 
Licenciatura: Serviço Social 
 
Origens: família socioeconomicamente 
favorecida 

Santa Casa da Misericórdia 
Directora de 
valência/Técnica Superior 
de Serviço Social 
Idade de entrada: 45 anos 
Antiguidade: entre 3 a 5 
anos 
Contrato sem termo 
Ganha entre 700 e 1000 
euros 

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: n.f. 
 
Percurso76:  
a) Associação. Fazia de 
tudo. Ganhava 200 euros. 
Sempre em contratos a 
termo. 8 anos. Saiu por 
iniciativa própria.  

Realização pessoal Solteira. Não tem filhos. Vive 
sozinha 
Situação socioeconómica 
mediana 
 

Instrumental e afectiva 

21- Ângela 42 anos 
 
Licenciatura: Ensino Especial. Bacharel: 
Educação Pré-Escolar. Na altura da 
realização da entrevista em fase de 
conclusão a tese de mestrado (reabilitação 
cognitiva) 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 
 

Santa Casa da Misericórdia 
Educadora de Infância e 
responsável pela resposta 
social 
Idade de entrada: 28 anos 
Antiguidade: entre 10 e 15 
anos 
Contrato sem termo 
Salário: n.f. 
Tem negócio próprio 
(herdado) 
Dois part-times77 

Percurso flexível de 
inserção sociolaboral e de 
desenvolvimento 
profissional 
 
Idade 1º emprego: não se 
recorda  
 
Percurso:  
a) professora de educação 
física (6 anos) 
b) educadora (em regime de 
substituição - 3 meses) 
c) foi trabalhar para a 
empresa do pai (8 meses) 
d) professora de educação 
física (3 anos) 
 

Realização pessoal  Casada. Tem um filho de 19 anos 
(frequenta o ensino superior). O 
marido é bancário (12º ano). Vive 
em casa própria 
Situação socioeconómica 
favorecida 

Instrumental 

                                                                                                                                                                                                                                           
72 Entrou como auxiliar de serviços gerais e foi a sua dedicação e desempenho que lhe permitiram aceder à outra categoria profissional.  
73 Passou por um contrato de um ano.  
74 Começou com um estágio profissional de nove meses. 
75 Apesar destas duas experiências profissionais, considera o emprego actual o seu “verdadeiro” primeiro emprego 
76 Considera o emprego actual, o primeiro emprego, apesar de ter estado oito anos no único emprego tido antes do actual. 
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Quadro II.192.- Síntese das entrevistas realizadas aos trabalhadores da economia social (cont.) 
22- Francisca 27 anos 

 
Licenciatura: Engenharia Química  
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 
 

Associação de 
Solidariedade Social 
Escriturária  
Idade de entrada: 24 anos 
Antiguidade: entre 1 a 3 
anos 
Contrato a termo78 
Salário: entre os 700 e 1000 
euros 

Percurso flexível de 
precariedade com 
expectativas de 
transição/inserção 
 
Terminada a licenciatura e 
passados 2-3 meses, 
através da frequência de 
uma formação (via Centro 
de Emprego), consegue o 
primeiro (e actual) emprego 
 
O emprego actual = primeiro 
emprego79 

Instrumental  Solteira. Não tem filhos. Vive com 
os pais (casa própria) 
Situação socioeconómica 
medianamente favorecida 
 
 

Instrumental 

23- Catarina 34 anos 
 
2º ano e frequência do 3º ano da 
licenciatura em Contabilidade 
 
Origens: família socioeconomicamente 
medianamente favorecida 
 

Associação de 
Solidariedade Social 
Escriturária80 
Idade de entrada: 29 anos 
Antiguidade: entre 5 a 10 
anos 
Contrato sem termo81  
Ganha menos de 700 euros  

Percurso estável de 
inserção sociolaboral 
 
Idade 1º emprego: 26 anos 
 
Percurso:  
a) administrativa e tarefas 
na área da contabilidade. 
Contrato permanente. 
Efectiva. A empresa faliu. 
Ganhava entre 600 e 700 
euros. Dois anos. 
b) operadora. Trabalhava na 
parte da produção, dava 
entrada de tudo que era feito 
na produção (fábrica de 
componentes para o 
automóvel). Um ano. 
Ganhava 600 euros. 
Recibos verde. Despediu-se, 
mas já na posse do novo 
emprego 

Instrumental Casada. Tem uma filha (2 anos). 
O marido trabalha na área da 
contabilidade e frequenta o 
ensino superior. Vive em casa 
própria 
Situação socioeconómica 
medianamente favorecida 
 

Instrumental 

Legenda: n.f. (não fornecida). 

                                                                                                                                                                                                                                           
77 Dá aulas numa instituição de ensino superior e consultas numa clínica privada.  
78 Iniciou com um estágio profissional (nove meses). 
79 Quando terminou a licenciatura, fez uma passagem voluntária de um mês e meio no laboratório de uma fábrica (tinturaria). Houve possibilidade de emprego, mas as condições não eram favoráveis. 
80 Apesar de inicialmente ter sido contratada para a área administrativa, devido a necessidades da organização, esteve três anos na recepção de uma das respostas sociais.  
81 Esteve nove meses em POC e dois anos a contrato.  
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Quadro II.193.- Evolução do número de trabalhadores voluntários - 
estudos de caso da componente social82 

 1999 2001 2003 2005 2007 
Caso A 

Homens  - - - - - 
Mulheres  - - - 3 2 

Total  - - - 3 2 
Caso D  

Homens  3 3 3 3 3 
Mulheres  1 1 1 2 2 

Total  4 4 4 5 5 
Caso H  

Homens  - - - - - 
Mulheres  2 2 3 3 3 

Total  2 2 3 3 3 
Caso I  

Homens  - - 3 1 1 
Mulheres  - 5 7 5 3 

Total  - 5 10 6 4 
Caso J 

Homens  - - - - - 
Mulheres  1 2 1 2 1 

Total  1 2 1 2 1 
Caso L  

Homens  3 6 5 6 5 
Mulheres  9 5 8 5 6 

Total  12 11 13 11 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Algumas notas: 1) apesar dos responsáveis das organizações dos estudos de caso B; C; F; G; M e Q 
terem afirmado que existiam voluntários (e neste caso, as referências foram feitas em relação aos vários 
“tipos” de voluntários) nas suas organizações, o que é certo é que esta informação acabou por não ser 
transposta no preenchimento do anexo H) e 2) Não são apresentados os dados relativos aos estudo de 
caso E; N; O; P; R e S, uma vez que esta informação não nos foi devolvida. 


