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Desemprego jovem: 
Taxas em Portugal e média(s) da UE. 

• Portugal completou recentemente o seu programa de ajustamento económico e 

reconhece-se que  os jovens suportaram uma parte significativa do ajustamento! 
 

 emprego (>25 anos) reduziu de34,4% em 2007 para 22,4% em 2014. 

 desemprego  (>25 anos) aumentou de 16,7% em 2007 para 34,8% in 2014. 

 média UE em 2014: 22,2% 

 NEET (>25 anos) aumentou de 11,2% em 2007 para 14,1% em 2013, decresceu 

para 12,3% em 2014 e no segundo trimestre de 2015 era de 13,3%. 

 média UE em 2014: 12,4% 
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Desemprego Jovem em Portugal: 
especificidades e áreas preocupantes. 

• Os jovens representam uma parte significativa dos contratos temporários ou dos 

trabalhos em part time e os que experienciam maiores níveis de turnover. 

• Desajuste de competências entre as competências adquiridas em contexto 

educativo e as que o mercado de trabalho requer ou valoriza. 

• Elevados níveis de abandono escolar, que reduzem as perspetivas no mercado. 

• Pouca qualidade do ensino e formação profissional.  

• Pouca cooperação entre as empresas e o sistema de educação/formação.  
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A recessão exacerbou estas persistentes fragilidades estruturais! 

O desemprego jovem aumentou apesar da enorme onda de emigração jovem! 



Desemprego Jovem em Portugal : 
principais estratégias de combate aos “números”. 

• As ações perspetivadas no Plano Nacional de Implementação de Uma Garantia 

Jovem são coerentes com iniciativas anteriores para reduzir o desemprego jovem 

e/ou o abandono do sistema de ensino e tem por objetivos:  

 reduzir os riscos de abandono escolar precoce; 

 fortalecer os serviços de orientação profissional; 

 aumentar oportunidades de formação e estágio profissional; 

 criar oportunidades de emprego.  
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Principais áreas de intervenção (estratégica):  

emprego, formação, estágios e educação. 



A perspetiva dos jovens: 
principais barreiras e sentimentos dominantes. 
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NEET em Portugal: 
principais desafios que persistem.  

• O principal desafio parece ser a criação de emprego!  

• Particular atenção deve ser dada aos jovens NEET com idades compreendidas 

entre os 20 e os 29 anos. 
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Tornar o ensino e a formação profissional mais atrativos 

continua a ser um desafio, bem como a melhoria das  

perspetivas no mercado de trabalho para os jovens no 

sentido de reduzir o incentivo à emigração! 
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Obrigada!   
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