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INTRODUÇÃO 

Procura-se neste trabalho conhecer um pouco melhor o emprego dos jovens
trabalhadores,  incluindo  os  que  estão  empregados  na  indústria  e  energia,
actividades  nas  quais  se  insere  o  grosso  dos  trabalhadores  associados  na
Fiequimetal. 

Tem-se como referência principal os jovens assalariados num grupo etário que
vai da entrada no mercado de trabalho aos 34 anos. Este limite é superior ao
que normalmente é apresentado (até aos 25 anos, ou, nalguns estudos, até
aos  30)  mas justifica-se  porque a entrada no emprego é muitas  das  vezes
tardia;  mais  ainda  o  é  a  obtenção  ou  a  passagem  a  um  emprego  com
estabilidade. 

Abordam-se os traços caracterizadores do emprego jovem, no grupo etário
referido, quer no conjunto das actividades económicas, quer na indústria e
energia, após o que se retiram as conclusões consideradas principais. Visa-se
conhecer dois aspectos principais: a evolução e dimensão do emprego jovem
(quantos  jovens  têm  um emprego  assalariado  e  como se  distribuem pelas
actividades  económicas);  e  qual  o  seu  estatuto  laboral  e  condições  de
trabalho, dando relevo aos salários e à estabilidade de emprego.     

Utilizam-se estatísticas oficiais com destaque para o Inquérito ao Emprego do
INE e para os Quadros de Pessoal publicados pelo Ministério da Economia. Esta
informação não é por si só suficiente para conhecer a realidade do emprego
jovem na indústria. Mas é importante e, além disso, o Encontro promovido pela
Fiequimetal permitirá o aprofundamento necessário. 

Este documento deve ser  visto  como um mero instrumento de trabalho.  O
objectivo não é conhecer apenas para conhecer, mas antes conhecer para
sindicalmente intervir. É essa a finalidade do Encontro. 

Pág. 3



1. DEMOGRAFIA E EMPREGO JUVENIL 

Diminuição da população jovem 

A população jovem (15-34 anos) reduziu-se em quase 600 mil entre 2004 e 2014
– 2347 milhares em 2014 em comparação com 2942 em 2004. Esta tendência
já se verificava antes  de 2004,  mas foi  mais  pronunciada neste  período.  A
diminuição da população jovem reflecte sobretudo a diminuição continuada
do  número  de  nascimentos,  sendo  Portugal  um  dos  países  em  que  a
natalidade é mais baixa.

A  emigração  também  contribuiu.  Em  2012  a  emigração  permanente
abrangeu 52 mil pessoas, dos quais metade era jovem (no grupo etário dos 15
aos 29 anos). A participação juvenil na emigração temporária foi menor, sem
deixar de ser relevante (39% do total).

A diminuição do emprego jovem é mais acentuada que a da população e
acelerou-se a partir de 2009 devido ao aumento do desemprego juvenil. No
mesmo período (isto é, entre 1994 e 2004) o emprego jovem reduziu-se de 623
mil.

                                 Diminuição da população e do emprego dos jovens

                               Fonte: INE, Inquérito ao Emprego, milhares
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Os jovens e a actividade económica: 
redução do emprego jovem e aumento do peso do desemprego 

A  população jovem,  no  grupo  etário  definido  (15-34  anos),  representa  2,3
milhões, dos quais um milhão e meio estão inseridos na actividade económica
–  isto  é,  têm  ou  procuram  emprego.  Este  grupo,  o  dos  jovens  activos
(empregados  e  desempregados),  tem  vindo  a  reduzir-se  duma  forma
acentuada. Há razões demográficas, uma vez que há menos jovens no total
da população. No início do presente milénio a população jovem ultrapassava
os 3 milhões enquanto hoje pouco passa dos 2,3 milhões.

Mas a situação dos jovens perante a actividade económica também reflecte
razões  económicas.  De  facto,  os  jovens  com  emprego  caem  de  quase  2
milhões em 2000 para menos de 1,2 milhões. Em contrapartida, aumenta a
parte dos desempregados, os quais representam 13% dos jovens activos. Este
valor (que não deve ser confundido com a taxa de desemprego, que mede a
relação entre o desemprego e a população activa jovem) traduz de igual
modo a dificuldade de inserção jovem no emprego; de nele entrar e de nele
permanecer.  

     Os jovens e a actividade económica 

2000 % 2005 % 2010 % 2014 %

População  (15  a  65
anos)

6945,5 7017,
0 7111,7

6794,3

Jovens (15 a 34 anos)
3047,1 100,0 2899,

6
100,0

2628,2
100,

0 2347,4
100,0

  Com  actividade
económica

2085,9 67,0 2049,
1 68,5 1849,3 66,3 1496,7

63,8

    Empregados
1928,0 63,3 1771,

9 61,1 1478,7 56,3 1191,6
50,8

    Desempregados 114,5 3,8 215,6 7,4 264,9 10,1 305,1 13,0

  Sem  actividade
económica

992,7 32,6 912,1
31,5 884,6 33,7 850,7

36,2

  Fonte: INE, Inquérito ao Emprego; milhares
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2. O EMPREGO JOVEM

O emprego jovem é de 1,2 milhões, sendo a quase totalidade (92%) emprego
assalariado  

O  emprego  jovem  total  é  de  cerca  de  1,2  milhões  em  2014.  A  quase
totalidade é emprego por conta de outrem ou assalariado (1,1 milhões), o que
significa que as  outras  situações  de emprego (como o trabalho por  conta
própria  e  o  trabalho  familiar  não  remunerado,  entre  outras)  têm  pequena
expressão. O emprego assalariado jovem representa 31% do total do emprego
assalariado.

A maioria do emprego assalariado jovem pertence ao grupo etário dos 25 aos
34 anos (870 mil), o que é natural pois a larga maioria dos jovens do grupo
etário  dos  15  aos  19  anos  frequenta  o  ensino.  A  repartição  por  sexo  é
praticamente igual (50,2% corresponde a mulheres). 

Esta  informação  é  obtida  através  do  Inquérito  ao  Emprego do  INE.  A  sua
informação  pode  ser  complementada  pelos  Quadros  de  Pessoal  que  são
muito  úteis  para  conhecer  o  emprego  de  um  modo  mais  detalhado  em
relação a algumas variáveis, ainda que não sejam representativos para todas
as actividades económicas (caso da Administração Pública). Dão pois uma
indicação da ordem de grandeza do emprego declarado no sector privado.
O emprego assalariado jovem declarado nos Quadros de Pessoal é de 824 mil,
dos quais 79% pertence ao grupo etário dos 25 aos 34 anos. 

O emprego jovem assalariado está muito concentrado nalguns sectores: os
serviços  são  mais  representativos  (71%)  enquanto  a  indústria  e  energia
emprega 27%

A maioria dos jovens trabalhadores (ou jovens assalariados) trabalha no sector
dos serviços (71% do total do emprego jovem), sobretudo nas actividades de
comércio  e  de  reparação  automóvel.  É  menor  a  dimensão  do  emprego
assalariado jovem na indústria, construção e energia e são muito menos os
que  trabalham  chamadas  actividades  primárias  (agricultura,  pecuária  e
pesca entre outras) onde não chega a 2% do total. 

Nos  serviços,  187  mil  jovens  (23%  do  total  jovem)  trabalha  no  comércio  e
reparação. Destaca-se o comércio retalhista sendo de admitir que muitos são
operadores de caixa. O comércio retalhista representa só por si mais de 15%
dos assalariados jovens. As restantes actividades de serviços empregam menos
jovens assalariados e há grandes variações de um sector para outro. As que
empregam mais mão-de-obra jovem (para além do comércio retalhista) são
as  actividades  administrativas  e  os  serviços  de  apoio;  o  alojamento  e  a
restauração; a saúde e o apoio social.   
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A  elevada  participação  de  jovens  em  actividades  administrativas  e  de
serviços de apoio (12% do total  jovem mas 43% do emprego deste sector)
merece ser destacada. Trata-se de actividades que abrangem: serviços de
aluguer;  serviços  de  emprego  (onde  se  incluem  as  empresas  de  trabalho
temporário);  serviços  de  agências  e  operadores  de  turismo  e  actividades
relacionadas; serviços de investimento e de segurança (incluindo as empresas
de segurança privada); actividades relacionadas com edifícios (como as de
limpeza);  actividades  de serviços  administrativos e de serviços  prestados  às
empresas  (onde  se  incluem  os  centros  de  chamadas,  ou  cal-centers).
Trabalham nestes subsectores quase 100 mil jovens que, como veremos, têm
empregos  caracterizados  por  baixos  salários  e  por  uma  precariedade  de
emprego extrema.

É menor a dimensão do emprego assalariado jovem na indústria, construção e
energia não chegando a um terço do total (224 mil trabalhadores em 2013).
Verifica-se existir um declínio do emprego industrial a favor do emprego nos
serviços.

Se  compararmos  a  distribuição  do  emprego  dos  jovens  com  a  dos
trabalhadores em geral verificamos que há menos jovens na indústria (o que
representa uma debilidade para o desenvolvimento industrial do país) e um
maior peso dos jovens nos serviços. 

            Emprego assalariado jovem por sector (milhares)

Emprego Jovem

Milhar Estrutura Milhar
Taxa

% 
Estrutura

Total 2.384,1 100,0 824,3 34,6 100,0

Agricultura, pecuária ... pesca 52,5 2,2 14,2 27,1 1,7

Indústria, construção e energia 754,7 31,7 224,0 29,7 27,2

 - Indústrias transformadoras 541,2 22,7 163,9 30,3 19,9

Serviços 844,5 66,1 352,0 41,7 71,1

 -  Comércio e reparação 452,4 19,0 186,7 41,3 22,7

 -  Alojamento, restauração e 
similares

166,6 7,0 68,7 41,2 8,3

 -  Activ. administrat. e dos serviços 
apoio

225,6 9,5 96,6 42,8 11,7

                 Fonte: Quadros de Pessoal 2013
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3. OS SALÁRIOS E A PRECARIEDADE LABORAL

Quase metade dos jovens ganhava até 600 euros em 2013   

Os jovens auferem salários mais baixos que o dos restantes trabalhadores. Em
2013 a remuneração de base era de 751 euros face a 912 para a média,
sendo a diferença salarial mais pronunciada nas mulheres que nos homens. Os
jovens ganham menos 17,7% que a média geral. A diferença no grupo etário
dos 25 aos 34 anos, embora menor (13,4%), é também relevante.  

                           Remuneração de base (€)

Total H M

Jovem 751,0 779,8 718,4

  Até 25 anos 602,4 629,0 567,8

  25 a 34 anos 790,4 819,8 758,5

Total 912,2 993,8 816,2

                           Fonte: Quadros de Pessoal 2013

Quase metade (48,5%) dos jovens com emprego no sector privado tem um
salário de base de 600 euros, ou inferior, e quase todos ganham (82%) menos
de mil euros. Trata-se de jovens com trabalho a tempo completo pelo que a
média é ainda mais baixa, pois  há muitos jovens, sobretudo nos serviços, a
trabalhar a tempo parcial. Esta estatística nada nos diz sobre os salários de
entrada que são hoje da ordem do salário mínimo, mesmo para profissões
qualificadas.  Ou  seja,  os  salários  tendem  a  cair  com  a  política  de  baixos
salários  que  tem  sido  praticada,  com  maior  ênfase  a  partir  de  2010  no
contexto das políticas de austeridade. 

Os  baixos  salários  não  respeitam  apenas  aos  jovens,  mas  a  todos  os
trabalhadores. Mas a situação é mais grave quanto a estes. Por isso, muitos
estão a emigrar, perdendo o país pessoas com maior nível de habilitações e
de qualificações.

O  que  significa  viver  com  600  euros?  Se  pensarmos  que  na  periferia  dos
grandes centros urbanos é hoje difícil arrendar uma casa por menos de 350
euros e as dificuldades que existem na compra de casa, a resposta é a de que
seguramente se vive em pobreza laboral.  

Pág. 8



                                     TPCO por classes de remuneração

                                  Fonte: Quadros de Pessoal 2013; TPCO a tempo completo 

O que explica os baixos salários dos jovens?

Diversas razões são invocadas para justificar os salários mais baixos dos jovens.
As mais frequentes são a falta de experiência profissional, não beneficiarem
ainda  dos  aumentos  salariais  associados  às  carreiras  e  não  acederem  a
acréscimos salariais ligados à antiguidade. Estas explicações têm uma parte
de  verdade  mas  não  justificam,  por  si  só,  uma  situação  de  inserção  no
mercado de trabalho que em regra é mais desfavorável. 

Existem  outras  razões  como  a  inserção  em  sectores  de  baixos  salários,  a
estrutura  das  qualificações,  a  precariedade  laboral  e  as  discriminações.
Nalguns casos, dispomos de informação que nos permite ter  a percepção,
mesmo que imperfeita, da realidade; noutros, como nas discriminações, existe
menos informação.  

A inserção dos jovens em sectores de baixos salários 

Uma parte dos jovens trabalha em sectores  em que os salários  são baixos.
Assim acontece no alojamento e restauração, nas actividades administrativas
e  de  serviços  de  apoio  e  nas  indústrias  transformadoras.  Uma  parte  da
explicação encontra-se aqui uma vez que estes sectores representam  63 % do
emprego jovem total.
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 Remuneração de base por sectores (€)

Total Jovem

Menos 
de 25 
anos

25 a 34 
anos

Empr.
jovem (%)

Total 912,2 750,9 602,4 790,4 100,0

Agricultura, pecuária…pesca 684,7 633,7 577,6 654,0 1,7

Indústria, construção e energia 846,9 691,4 552,2 729,2 27,2

Indústrias transformadoras 839,4 687,6 549,6 728,1 19,9

Serviços 931,6 765,8 553,5 714,5 71,1

Comércio e reparação 861,5 678,4 547,0 720,1 22,7

Alojamento, restauração e similares 663,5 602,1 553,7 626,1 8,3

Activ. administ. e serviços de apoio 767,1 658,6 563,9 694,8 11,7

                    Fonte: Quadros de Pessoal 2013; TPCO a tempo completo

As habilitações e as qualificações dos jovens  

Os  jovens  têm  habilitações  mais  elevadas  que  a  generalidade  dos
trabalhadores.  Uma  parte  da  força  laboral  é  ainda  constituída  pelos  que
entraram muito cedo no trabalho e com habilitações não indo além do ensino
básico. Esta realidade mudou com a democratização do ensino após o 25 de
Abril  e  a  consequente  melhoria  das  taxas  de  escolarização.  Confirma-o  o
elevado peso do total de trabalhadores com do 1º ciclo do ensino básico, ou
inferior, em comparação com o dos jovens. Inversamente, há um maior peso
dos jovens com habilitações secundárias, pós-secundárias e superiores.  

                                       Trabalhadores por habilitações (%)

                                   Fonte: Quadros de Pessoal 2013
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Não  é  apenas  nas  habilitações  que  os  jovens  estão  mais  favorecidos.  O
mesmo acontece quanto à capacidade de utilização de novas tecnologias e,
à partida, é de supor que têm, pelo facto de serem jovens, maior capacidade
de iniciativa.   

Porque então a situação mais desfavorável? Já se referiu que estão, muitas
das  vezes,  empregados  em  sectores  de  baixos  salários.  Além  disso,  a
economia  portuguesa  quase  não  cresce  desde  2001,  temos  assistido  à
desindustrialização e muitos dos empregos criados são de má qualidade.   

O facto de os jovens terem habilitações mais elevadas não significa que os
postos  de  trabalho  que  ocupem  sejam,  em  regra,  mais  qualificados.  Se
compararmos a estrutura das qualificações entre os jovens e a média global,
verificamos que os jovens têm menor participação nos níveis mais qualificados,
acontecendo o inverso nos níveis de menor qualificação. Apenas no nível dos
profissionais  semi-qualificados  os  jovens  têm  menor  peso,  embora  esteja
próximo.  

                            Estrutura de qualificações (%)

Jovem Total

Quadros superiores 6,7 8,3

Quadros médios 6,0 5,7

Encarregados, chefias 3,4 5,0

Altamente qualificados 6,9 7,4

Qualificados 35,4 37,8

Semi-qualificados 24,4 21,8

Não qualificados 10,9 11,0

Estagiários, praticantes, aprendizes 6,2 3,0

                              Fonte: Quadros de Pessoal 2013

Podemos ter uma ideia mais precisa destes desajustamentos cruzando os níveis
de habilitações com a estrutura das qualificações. Para o efeito agrupam-se
as qualificações em:

 Mais qualificadas (Mais Qs):  quadros (superiores e médios) + encarre-
gados e chefias e altamente qualificados;

 Qualificados;
 Menos qualificados: semi-qualificados + não qualificados + estagiários,

praticantes, aprendizes
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O quadro obtido mostra que para uma parte dos jovens há correspondência
entre qualificações e habilitações, o que quer dizer que vale a pena, do ponto
de  vista  profissional,  ter  uma  habilitação  mais  elevada.  Mas  essa
correspondência não é verdadeira para todos os jovens. Destaca-se o facto
de  47%  dos  jovens  com  o  ensino  secundário  ocupar  empregos  pouco
qualificados; o mesmo acontece para mais de 10% dos jovens com formação
superior ao nível do bacharelato e da licenciatura.

Correspondência entre qualificação (Qs) e habilitações dos jovens

Mais Qs Qs Menos Qs

Total 23,0 35,4 41,6

Inferior ao 1.º ciclo do ensino básico 0,5 25,2 74,3

1.º ciclo do ensino básico 3,3 32,2 64,5

2.º ciclo do ensino básico 3,9 43,8 52,3

3.º ciclo do ensino básico 5,8 40,2 54,0

Ensino secundário 14,0 39,3 46,7

Ensino pós secundário não superior nível IV 37,3 34,0 28,7

Bacharelato 58,7 26,6 14,8

Licenciatura 67,5 20,6 11,9

Mestrado 75,7 19,4 4,9

Doutoramento 81,3 18,5 0,2

Ignorado 27,1 26,5 46,4

               Fonte: Quadros de Pessoal 2013

O emprego jovem é caracterizado pela precariedade laboral

A precariedade caracteriza a relação de emprego jovem. Quase todos os
jovens são admitidos a termo, certo ou incerto, e estão nesta situação durante
vários anos; parte é vítima do falso trabalho independente, ainda que este
tenha mais  incidência nos  serviços;  outros  são recrutados  por  empresas  de
trabalho temporário, embora a forma do contrato seja o contrato a prazo. 

A maioria trabalha a termo certo,  ou seja é admitido por um determinado
tempo.

A  precariedade  é  muito  elevada  para  a  generalidade  dos  trabalhadores,
abrangendo 28,4% dos trabalhadores declarados nos Quadros de Pessoal. Este
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valor  é  superior  ao  indicado  pelo  Inquérito  ao  Emprego do  INE  (21,4%).  A
explicação estará em que os Quadros de Pessoal não são representativos do
emprego na Administração Pública, onde a precariedade é mais baixa. Dito
de outra forma, a precariedade é mais intensa no sector privado.

A situação é pior para os jovens pois os contratos precários (todos os que não
são  de  duração  indeterminada)  atingem  43%  do  total.  Há  diferenças
acentuadas de um sector para outro: nos serviços respeita a um entre cada
dois jovens; nas indústrias transformadoras é mais baixa (35%). 

TPCO com contratos precários (%)

Total Jovem

Total 28,4 42,9

Agricultura, pecuária...pesca 38,3 50,8

Indústria, construção e energia 35,0

  Indústrias transformadoras 21,2 35,0

Serviços 50,1

  Comércio e reparação 24,4 37,4

  Alojamento, restauração e similares 39,5 52,7

  Activ. administrat. e serviços de apoio 56,0 72,7

                        Fonte: Quadros de Pessoal 2013

Há uma relação forte entre o tipo de vínculo laboral e o salário pois, quase
sempre, os trabalhadores com vínculos precários têm salários mais baixos. Um
trabalhador de idade entre 25 a 34 anos recebe pouco mais de 700 euros
quando  trabalha  a  prazo,  mas  perto  de  830  euros  se  tiver  um  contrato
permanente.  

                 Remuneração de base segundo o tipo de contrato (mil)

Total
Sem

termo
Com termo

certo
Com termo

incerto
Outra

situação

Total 912,2 980,8 698,3 707,8 761,4

Menos de 25 anos 602,4 581,3 627,8 558,9 598,9

25 a 34 anos 790,4 827,4 724,5 684,9 710,9

                   Fonte: Quadros de Pessoal 2013
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As discriminações 

Os  jovens  são  pois  vítimas  de  discriminações:  no  recrutamento,  pois  os
empregadores, em vez de respeitarem as normas legais relativas ao período
experimental,  contratam  a  termo;  no  abuso  na  contratação  a  termo;  na
utilização do falso trabalho independente; na inserção no emprego por via de
empresas  de  trabalho  temporário;  nos  baixos  salários  praticados;  no
cumprimento das normas de higiene e segurança no trabalho (os acidentes
de trabalho de trabalhadores de menos de 35 anos representam 35% do total
em 2012); no desajustamento entre salários e qualificações.

O que explica esta realidade? Diversos factores contam, como a inserção em
sectores de salários mais baixos. Nos mais importantes estão a maior incidência
do desemprego (o dobro da média para o grupo dos 15 aos 24 anos) e a alta
precariedade.

A própria legislação de trabalho é discriminatória. De facto, a regra geral é a
de  que  o  contrato  de  trabalho  a  termo  só  pode  ser  celebrado  para  a
satisfação  de  necessidade  temporária  da  empresa  e  pelo  período
estritamente  necessário  à  satisfação  dessa  necessidade  (artigo  140º  do
Código  de  Trabalho).  Mas  existem  excepções,  nas  quais  se  inclui  a
contratação de trabalhadores à procura de primeiro emprego, em situação
de desemprego de longa duração ou noutra prevista em legislação especial
de política de emprego. Os jovens são discriminados já que é de jovens uma
parte  da procura do primeiro  emprego.  A CGTP-IN e  a  Fiequimetal  de há
muito que vêm reivindicando a eliminação desta disposição.

Mas não devemos olhar apenas para os factores de natureza económica e
para  as  disposições  discriminatórias  do  Código  de  Trabalho.  A  baixa
sindicalização e a menor capacidade organizativa e reivindicativa dos jovens
são  porventura  mais  importantes.  Também  por  isso  este  Encontro  da
Fiequimetal é importante.   

               

4. O EMPREGO JOVEM NA INDÚSTRIA E ENERGIA

Os problemas do emprego jovem na indústria e energia são basicamente os
mesmos dos apresentados para o conjunto das actividades económicas. 

Mas há aspectos de dimensão e especificidades a ter em conta.
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4.1. O emprego jovem na indústria e energia

232 mil trabalhadores jovens na indústria e energia 

O emprego total  na  indústria  e  energia  é  estimado em 773  mil  em 20141,
estando a maioria (739 mil) nas indústrias transformadoras, segundo o Inquérito
ao  Emprego  do  INE.  O  emprego  jovem  será  de  232  mil,  admitindo  uma
participação jovem de 30%. 

O emprego total  declarado nos  Quadros  de  Pessoal  é  menor  (556  mil).  A
diferença entre estes dois valores pode indicar a existência de uma dimensão
significativa  de  trabalho  clandestino  (ou  trabalho  não  declarado,  como
eufemisticamente é designado na linguagem comunitária).  

Os jovens representam 30% do emprego na indústria e energia 

A distribuição por actividades da indústria e energia mostra que o emprego
jovem está bastante concentrado em quatro sectores, os quais representam
2/3  do  total  (ver  quadro  em  anexo):  têxteis,  vestuário  e  calçado  (27%),
alimentação (16%), metalurgia (14%) e indústrias eléctricas (9%). O emprego
jovem surge melhor  repartido quando excluímos as duas primeiras, por  não
serem  do  âmbito  da  Fiequimetal:  as  três  actividades  que  empregam  mais
jovens  são,  neste  caso,  a  metalurgia,  as  indústrias  eléctricas  e  a  indústria
automóvel (sem a reparação).  

Se  observarmos  a  participação  jovem  em  cada  actividade  (ou  seja,  o
emprego  jovem  de  uma  dada  actividade  comparado  com  o  total  de
emprego  nessa  actividade)  verificamos  uma  participação  de  30%.  Esta
participação varia pouco, com excepção da energia (onde a participação
jovem é apenas de 10%).

4.2. Os salários e a precariedade laboral

A  situação  na  indústria  e  energia  não  é  substancialmente  diferente  da
apresentada  para  o  conjunto  da  economia  mesmo  que  haja  aspectos
específicos a considerar. Tendo em conta o que já foi referido e a informação
do quadro em anexo sobre a remuneração de base destaca-se, lembrando
que os dados se referem a 2013:

1 O emprego na indústria, construção, energia e água foi de 1073,5 mil em 2014, 
segundo o Inquérito ao Emprego do INE. Se retirarmos a construção (275,8 mil) e a 
água (20,4 mil, segundo os Quadros de Pessoal de 2013) obtemos 777,3 mil.
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 A remuneração de base dos jovens de menos de 25 anos era de 661
euros  nas  indústrias  extractivas,  de  550  euros  nas  indústrias
transformadoras e de 949 euros na energia. O desvio salarial, medido
pela diferença percentual em relação à média, era de 34%;

 A remuneração de base é mais elevada no grupo dos 25 aos 34 anos:
825 euros nas extractivas, 728 euros nas transformadoras e 1350 euros na
energia. O desvio salarial é menor (13%);

 A  remuneração  de  base  dos  jovens  é  mais  alta  na  energia  e  nas
indústrias  extractivas  que  nas  industrias  transformadoras.  Dentro  das
indústrias transformadoras há também grandes diferenças;

 Os  contratos  de  trabalho  a  prazo  e  outros  representam  35%  dos
trabalhadores  jovens.  Este  valor,  embora  mais  alto  que  o  dos
trabalhadores  em  geral,  é  inferior  ao  verificado  para  a  média  do
emprego jovem (43%). As actividades com maior precariedade são o
automóvel (43%), a reparação (41%) e a farmacêutica (41%).
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5. CONCLUSÕES

A  conclusão  é  clara  no  sentido  de  que,  embora  os  jovens  tenham  maiores
habilitações  e  maior  capacidade de utilização de novas  tecnologias,  têm uma
situação  laboral  mais  desfavorável  em  comparação  com  os  restantes
trabalhadores. Esta conclusão é válida tanto para os jovens em geral como para os
jovens da indústria e energia. De facto, este documento mostra:

• A população jovem tem uma diminuição de cerca de 600 mil entre 1994 e
2014, devido sobretudo à baixa natalidade. O emprego jovem ainda
diminuiu mais (623 mil) em resultado do aumento do desemprego;

• O emprego jovem é de perto de 1,2  milhões  em 2014,  sendo a quase
totalidade  de  (1.1  milhões)  emprego  por  conta  de  outrem,  ou
assalariado;

• O emprego assalariado jovem declarado nos Quadros de Pessoal é de 824
mil em 2013. Os jovens estão mais empregues nos serviços (71% do total)
que na indústria e energia (27%). Na indústria e energia as actividades
com mais emprego são os têxteis, vestuário e calçado, a metalurgia e
as  indústrias  eléctricas.  Se  isolarmos  as  actividades  do  âmbito  da
Fiequimetal,  as  mais  importantes  em  termos  de  emprego  são  a
metalurgia, as indústrias eléctricas e o automóvel (sem a reparação);

• Os  jovens  têm  habilitações  mais  elevadas  que  a  generalidade  dos
trabalhadores.  Apesar  disso,  ocupam  empregos  com  menores
qualificações;

• Quase metade dos jovens ganhava até 600 euros de remuneração base
em 2013;

• A remuneração de base dos jovens em 2013 era de 751 euros face a 912
para a média, ou seja ganham 18% menos em comparação com a
média;   

• A remuneração de base dos jovens de menos de 25 anos era de 661 euros
nas indústrias extractivas, de 550 euros nas indústrias transformadoras e
de  949  euros  na  energia.  O  desvio  salarial,  medido  pela  diferença
percentual em relação à média, era de 34%;

• A remuneração de base é mais elevada no grupo dos 25 aos 34 anos: 825
euros nas extractivas, 728 euros nas transformadoras e 1350 euros na
energia. O desvio salarial é menor (13%);

• Os  contratos  de  trabalho  a  prazo  e  outros  representam  35%  dos
trabalhadores  jovens.  Este  valor,  embora  mais  alto  que  o  dos
trabalhadores  em  geral,  é  inferior  ao  verificado  para  a  média  do
emprego jovem (43%). As actividades com maior precariedade são o
automóvel (43%), a reparação (41%) e a farmacêutica (41%);

• Há desajustamentos entre qualificações e habilitações. Realça-se que 47%
dos  jovens  com  o  ensino  secundário  ocupam  empregos  pouco
qualificados; 

• Os  jovens  são  vítimas  da  discriminação  no  emprego  o  que  abrange
inclusivamente discriminações constantes da legislação de trabalho.
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ANEXOS

              Emprego jovem por sectores

Total Jovem
Menos
de 25
anos

25 a 34
anos

Jovem
Estrutura

Jovem
Taxa % 

INDÚSTRIA E ENERGIA 556.057 166.760 37.640 129.120 100,0 30,0

EXTRACTIVAS 8.319 2.177 421 1.756 1,3 26,2

TRANSFORMADORAS 541.161 163.906 37.141 126.765 98,3 30,3

 Alimentares, bebidas e tabaco 80.790 25.766 5.858 19.908 15,5 31,9

 Têxteis, vestuário e couro 152.599 44.329 12.555 31.774 26,6 29,0

 Madeira e cortiça 21.974 5.241 1.108 4.133 3,1 23,9

 Pasta, papel, cartão… 22.196 6.324 1.085 5.239 3,8 28,5

 Coque, produtos petrolíferos 12.754 3.326 418 2.908 2,0 26,1

 Farmacêutica 6.132 2.067 315 1.752 1,2 33,7

 Borracha e matérias plásticas 21.744 7.727 1.512 6.215 4,6 35,5

 Outros prod. minerais não 
metálicos

32.711 7.767 1.326 6.441 4,7 23,7

  Metalurgia 68.118 23.098 5.341 17.757 13,9 33,9

 Material eléctrico 43.638 14.237 2.734 11.503 8,5 32,6

 Automóvel 30.158 9.464 1.696 7.768 5,7 31,4

 Mobiliário e de colchões 23.174 6.992 1.842 5.150 4,2 30,2

 Outras 9.311 2.993 584 2.409 1,8 32,1

 Reparação 15.862 4.575 767 3.808 2,7 28,8

ENERGIA 6.577 677 78 599 0,4 10,3

           Fonte: Quadros de Pessoal 2013
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        Remuneração de base: todos os trabalhadores e jovens

Total
emprego

Jovens
Menos de
25 anos

Desvio
%

Jovens
25 a 34

anos
Desvio %

Total 912,2 602,4 34,0 790,4 13,3

EXTRACTIVAS 918,6 661,2 28,0 825,2 10,2

TRANSFORMADORAS 839,4 549,6 34,5 728,1 13,3

 Alimentares, bebidas e 
tabaco

804,7 539,0 33,0 703,1 12,6

 Têxteis, vestuário e couro 619,1 505,5 18,3 572,5 7,5

 Madeira e cortiça 813,3 570,9 29,8 717,8 11,7

 Pasta, papel, cartão… 983,4 556,1 43,5 742,7 24,5

 Coque 1.524,8 678,1 55,5 1.071,4 29,7

 Farmacêutica 1.546,2 621,9 59,8 1.128,0 27,0

 Borracha e matérias plásticas 899,4 565,1 37,2 762,9 15,2

 Outros prod. minerais não 
metálicos

870,0 571,4 34,3 750,6 13,7

  Metalurgia 870,3 567,3 34,8 754,0 13,4

 Material eléctrico 1.025,9 608,5 40,7 856,1 16,6

 Automóvel 1.034,4 621,5 39,9 833,6 19,4

 Mobiliário e de colchões 648,9 520,4 19,8 611,0 5,8

 Outras 800,2 575,7 28,1 721,0 9,9

 Reparação 1.056,2 630,6 40,3 877,9 16,9

ENERGIA 2.395,9 949,0 60,4 1.350,2 43,6

              Fonte: Quadros de Pessoal 2013

Leitura: Os jovens de menos de 25 anos ganham -34% que a média; os de 25
aos 34 anos ganham menos 13% que a média

Pág. 19



          Precariedade: Contratos de trabalho por sector

Total
Sem

termo
A termo
e outros

%
precários

TOTAL 824.264 470.996 353.268 42,9

INDÚSTRIA E ENERGIA 166.760 108.369 58.391 35,0

EXTRACTIVAS 2.177 1.418 759 34,9

TRANSFORMADORAS 163.906 106.486 57.420 35,0

   Alimentares, bebidas e tabaco 25.766 15.846 9.920 38,5

   Têxteis, vestuário e couro 44.329 30.699 13.630 30,7

   Madeira e cortiça 5.241 3.458 1.783 34,0

   Pasta, papel, cartão… 6.324 4.512 1.812 28,7

   Coque, produtos petrolíferos 3.326 2.253 1.073 32,3

   Farmacêutica 2.067 1.228 839 40,6

   Borracha e matérias plásticas 7.727 5.008 2.719 35,2

   Outros prod. minerais não 
metálicos

7.767 5.237 2.530 32,6

    Metalurgia 23.098 14.601 8.497 36,8

   Material eléctrico 14.237 8.779 5.458 38,3

   Automóvel 9.464 5.384 4.080 43,1

   Mobiliário e de colchões 6.992 4.798 2.194 31,4

   Outras 2.993 1.988 1.005 33,6

 Reparação 4.575 2.695 1.880 41,1

ENERGIA 677 465 212 31,3

           Fonte: Quadros de Pessoal 2013
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