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Jovens, diplomados e dep
Joana Pereira Bastos,  

Isabel Leiria e Isabel Paulo

T
iago, Ana, Maria, Li-
liana, João. A lista de 
nomes podia continu-
ar página fora. Nasci-
dos na década de 80, 
todos tiraram cursos 
superiores, mas ne-
nhum conseguiu até 
agora uma estabilida-

de financeira ou profissional que lhes 
permita viver sem fazer contas e deixar 
de depender de alguma maneira da 
família. 

Foi há dez anos que uma jovem espa-
nhola deixou nas páginas do diário “El 
País” um relato indignado sobre a sua 
condição — e de toda uma geração — de 
“mil euristas”, com um salário abaixo 
do que as suas qualificações poderiam 
antecipar e, acima de tudo, insuficiente 
para fazer face às despesas do dia a dia 
se quisessem ser autónomos. De então 
para cá, a situação só piorou. Apanha-
dos pela crise financeira mundial, pela 
falta de empregos e algum oportunismo 
das empresas, os jovens que agora che-
gam ao mercado de trabalho — e outros 
que, apesar de já terem anos de expe-
riência, se viram obrigados a começar 
do zero — estão a receber propostas de 
salário bem inferiores, em muitos casos, 
ao nível do salário mínimo. 

Tiago Malaquias, 26 anos, é apenas 
um dos rostos deste novo grupo de jo-
vens que a Deco — Associação Portu-
guesa para a Defesa do Consumidor 
apelidou geração 500 euros. Entre as 
características definidoras encontram-
-se os baixos ordenados, mas não só. Tal 
como muitos outros da sua idade, Tiago 
teve enormes dificuldades em entrar 
para o mercado de trabalho. Acabou o 
curso de Marketing em 2011 e só quase 
dois anos depois conseguiu um empre-
go. Pelo meio, decidiu acrescentar mais 
um ponto ao currículo e tirar o mes-
trado. Mas o aumento das habilitações 
não teve correspondência na folha de 
vencimento. 

Na empresa de marketing para onde 
entrou ganha €500 de salário-base, 
a que junta comissões. No total, rara-
mente passa dos €600. E o pior é que “a 
perspetiva de evolução é zero”. Entre os 
€375 da renda da casa que aluga com a 
namorada, atualmente desempregada, 
e o custo do gasóleo, quase não sobra 
nada para a alimentação. “A minha mãe 
dá-nos comida todos os meses. Quando 
vai ao supermercado, compra para ela e 
para nós. E volta e meia também temos 
de recorrer aos pais para pagar a renda. 
Sem a ajuda deles, era impossível.”

Em casa dos pais

No estudo divulgado este ano, a Deco 
dava conta de que, em média, a última 
proposta salarial mais frequente feita 
aos portugueses que procuravam traba-
lho era de €640 euros brutos no sector 
público e de €590 euros no privado. E 
que metade dos inquiridos tinha rece-
bido uma oferta equivalente ao salário 
mínimo (na altura do inquérito fixado 
em €485). 

Com ordenados que pouco superam 
uma renda, uma das consequências 
mais visíveis traduz-se no adiamento da 
saída de casa dos pais. No estudo “Tra-
balho e meios de vida juvenis”, Vítor 
Sérgio Ferreira, investigador do Institu-
to de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, comparou as condições da 
população jovem entre os censos de 
2001 e 2011. Há uma década, 39% dos 
que tinham entre 15 e 29 anos viviam a 
cargo da família. Em 2011, o valor tinha 
subido para 47%. Em contrapartida, o 
trabalho como principal meio de vida 
nesta faixa etária caiu de 56% para 44%. 
‘Viver à custa dos pais’ tornou-se a con-
dição maioritária.

“Adorava sair de casa dos meus pais”, 
admite Ana Santos, 26 anos. O plano 
não é particularmente ambicioso e não 
devia ser irrealista para quem trabalha 
há quatro anos. Mas os €573 líquidos 
que recebe na agência de publicidade 
onde trabalha como account obrigam-
-na a adiar, sem data à vista, a aspiração. 
“Há uns anos ganhava-se bem na publi-
cidade, mas os salários e as condições 
de trabalho degradaram-se muito. As 
pessoas sujeitam-se a ganhar estes or-
denados, sem contestar, porque têm 
medo do desemprego. Tenho muitos 
colegas e amigos sem trabalho.” 

Ana está agora a fazer uma pós-gradu-

ação para melhorar o currículo e tentar, 
talvez, mudar de área. A ambição é che-
gar aos 30 anos a ganhar pelo menos 
€1000. Mas sabe que não será fácil. “Já 
não existem aqueles empregos como 
quando os nossos pais começaram a tra-
balhar. Profissionalmente, a vida deles 
era bem menos difícil do que a nossa.”

Se há quem não consiga avançar, há 
mesmo quem ande para trás. Como 
Liliana Machado, 35 anos, licenciada 
em Ciências da Comunicação. O seu 
percurso tem sido uma sucessão de es-
tágios profissionais e trabalho precário, 
intercalados com cursos de formação 
e períodos de desemprego. Nunca ga-
nhou mais do €500. Só quando regres-
sou à faculdade para fazer o mestrado, 
com uma bolsa de €700 da FCT. 

Tentou a sorte no Porto, alugou um 
apartamento com duas colegas, traba-
lhou numa revista entretanto extinta, 
mas ao fim de três anos viu-se obrigada 
a regressar a casa dos pais, na Lousa-
da. O ordenado que recebia na área da 
assessoria não chegava. Está desem-
pregada e tornou-se “‘pro’ na busca 
ativa de emprego”. Que acredita que 
acontecerá: “Sou uma otimista.”

Também Maria João Fernandes, 29 
anos, se formou nesta área (licenciatura 
em Comunicação Social, mestrado em 
Comunicação Empresarial) e já teve 

vários empregos: todos precários e mal 
pagos. Trabalhou como jornalista, re-
pórter de imagem, assistente de mar-
keting e gestora de conteúdos. 

Perspetivas melhores?

Acabou por ficar desempregada em 
junho e trabalha agora num restaurante 
em Lisboa. Arrenda um quarto, numa 
casa que partilha com outros 500 euris-
tas. A mãe ajuda e dá-lhe comida para 
a semana. “Chegar quase aos 30 anos 
assim é completamente desmotivante. 
E o pior é pensar que o dia de amanhã 
provavelmente não me trará nada de 
melhor”, desabafa.

Amândio da Fonseca, diretor-geral 
da Egor, uma das principais empresas 
de recrutamento e gestão de carreira, 
reconhece que muitos empregadores 
aproveitaram a crise para baixar os 
salários e que “há algum abuso” no re-
curso sucessivo a estágios não remune-
rados. “A maior parte das empresas dei-
xou de atualizar salários desde 2010/11 
e quando admitiu trabalhadores fê-lo 
com ordenados bastante menores.”

No entanto, lembra, as dificuldades 
sentidas não são as mesmas para todos. 
Ter formação superior ajuda — “a pro-
gressão é, regra geral, melhor e mais 
rápida.” E a área que se escolhe também 

influencia. “Alguns cursos, sobretudo 
na área das ciências sociais, têm um 
arranque muito penoso.” Noutras áreas, 
como Tecnologias de Informação, algu-
mas Engenharias ou Gestão e Finanças 
a situação começa a dar a volta e já há 
dificuldades de recrutamento. Porque 
o desemprego baixou e muitos jovens 
qualificados foram embora, explica 
Amândio da Fonseca, antecipando as-
sim uma subida de salários. 

Paulo Nunes de Almeida, presidente 
da Associação Empresarial de Portugal 
(AEP) justifica o panorama com a frieza 
dos números: “Não podemos deixar de 
ter em linha de conta que para a mé-

Geração 500 euros Aos mais qualificados de sempre oferecem-se ordenados cada vez mais baixos. Muitos ficam-se pelo salário 

TRABALHO

EM 2001, A MAIORIA 
DOS JOVENS ENTRE 
OS 15 E OS 29 TINHA 
O TRABALHO COMO 
PRINCIPAL MEIO DE 
VIDA. EM 2011 O 
SUSTENTO PASSOU 
A SER A FAMÍLIA

AS PESSOAS 
SUJEITAM-SE A 
ESTES SALÁRIOS 
PORQUE TÊM MEDO 
DO DESEMPREGO. 
TENHO MUITOS 
AMIGOS SEM 
TRABALHO
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FONTE: MICHAEL PAGE

VARIAÇÃO DE SALÁRIOS  
ENTRE 2010 E 2015
Remunerações mensais brutas em euros*
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*BASEADO EM SALÁRIOS PRATICADOS EM EMPRESAS  
DE GRANDE VOLUME DE NEGÓCIOS

endentes dos pais
mínimo

Depois de estágios, trabalhos 
precários e formações, Liliana 

Monteiro, 35 anos, ficou 
desempregada e teve de voltar 

 a casa dos pais. João Pedro vive 
com a família em casa de uma avó

dia da UE-28 são considerados países 
com quem competimos diretamente 
no mercado europeu e que têm ainda 
um peso dos salários no PIB inferior ao 
nosso.” Mas reconhece preocupação 
com a saída de dezenas de milhares de 
jovens qualificados que encontram lá 
fora as condições que não têm cá. “A 
Fundação AEP vai desenvolver o proje-
to ‘Regresso de uma geração prepara-
da’, propondo medidas que favoreçam 
a volta”, anuncia.

João Pedro Dias, 27 anos, licenciado 
em Filosofia e em Vídeo e Cinema, tam-
bém pensou em sair de Portugal. Mas 
o nascimento de um filho há dois anos 
e a esperança de que “a atual situação 
não dure para sempre” têm feito adiar 
a decisão. 

À procura de trabalho — deixou a en-
trega de refeições ao domicílio na área 
metropolitana do Porto, que lhe rendia 
cerca de €500 euros ao fim do mês, mas 
que o impedia de estar com a família —, 
vive hoje da venda de serviços de foto-
grafia e vídeo. E conta com “a ajuda de 
todos os lados, dos amigos à família”, 
incluindo a avó em casa de quem vive 
com a mulher e o filho Daniel. “Apesar 
de não termos as melhores condições 
financeiras, já estava na hora de repor 
o balanço geracional.”

jbastos@expresso.impresa.pt 

NÚMERO

19,6%
dos trabalhadores por conta  
de outrem recebiam o salário mínimo 
em outubro de 2014 — fixado então  
em 485 euros. Em 2011, acontecia  
com 11,3%. As mulheres são quem 
mais recebe o salário mínimo

€600 
cerca de 40% dos trabalhadores  
do privado ganham até 600 euros 
brutos

947 
euros era a remuneração-base média 
mensal (valor bruto)  
em outubro de 2014. São menos 24,5 
euros em média do que em 2011,  
antes da chegada da troika

€485
Metade dos que, no final de 2014, 
estavam à procura de emprego  
e que foram inquiridos pela Deco 
receberam propostas no valor  
do salário mínimo de então.  
Hoje o salário mínimo  
está em €505

TRÊS PERGUNTAS A

Vitor Sérgio Ferreira
Vice-coordenador do Observatório Permanente da Juventude 

 P O que preocupa mais os jovens? O 
acesso ao emprego, a estabilidade ou 
os salários? 
 R É um facto que as novas gerações 

valorizam mais a criatividade e o conteúdo 
do trabalho propriamente dito do que as 
anteriores. Mais do que o estatuto social 
ou a remuneração. Mas a estabilidade e a 
segurança no trabalho continuam a ser os 
aspetos aos quais dão mais importância. 

 P As consequências da redução dos 
salários oferecidos aos mais novos já 
são visíveis? Em quê? 
 R Diria que há duas consequências 

imediatas.  Uma manifesta-se na 
predisposição à mobilidade. O discurso 
do Governo tem sido muito no sentido 
de interpretar esta saída como um ato 
voluntário. Mas é muito mais forçado do 
que desejado. Muitos dos que partiram 
preferiam não o ter feito. Mas foi lá fora que 
encontraram as condições de remuneração 
condicentes com as suas qualificações. E 

a mobilidade que existe dentro do país 
tem sobretudo a ver com a alternância 
entre trabalhos precários, desemprego, 
subemprego. Outro sinal manifesta-se na 
dificuldade cada vez maior de terem um 
projeto de futuro, de constituir família, de 
obter independência e todas as decisões 
que têm na sua base a existência de uma 
remuneração. Saem de casa dos pais mais 
tarde ou saem e continuam a depender 
da sua ajuda. São autónomos, mas não 
independentes. Há casos de retorno a casa 

dos pais e há novos arranjos habitacionais, 
como a divisão de casa com colegas e 
amigos. Ter um segundo filho é um projeto 
de luxo. Há uma mudança estrutural não 
só em relação ao que é ser jovem, mas 
também uma nova condição do ser adulto. 

 P Com as dificuldades de inserção 
profissional há o risco de desvalorizar 
a importância de ter qualificações 
elevadas? 
 R Há estudos que mostram uma perda de 

valor em relação aos cursos superiores, 
mas que também indicam que ter uma 
licenciatura continua a ser uma vantagem. 
Há uma degradação da remuneração 
inicial dos diplomados, mas a partir de 
um certo momento essa redução acaba 
por ser compensada. E também há a noção 
de que o que aprendem no ensino superior 
não serve apenas para aplicarem num 
trabalho que arranjem na área, mas que 
é transferível e que os vai ajudar noutras 
oportunidades que surjam e procurem.
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