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JOVENS EM PORTUGAL  E NA EUROPA : 
DA RAREFACÇÃO DEMOGRÁFICA À IMPORTÂNCIA 
SOCIAL DA CONDIÇÃO JUVENIL

•Em termos demográficos (quantitativos): diminuição
da importância relativa dos jovens.

•Em termos sociais (qualitativos): aumento da 
importância que a condição juvenil adquire.



PIRÂMIDE ETÁRIA : UE28, 2001 e 2015



PORTUGAL NO CONTEXTO DA EUROPA DO SUL: UMA PAISAGEM DEMOGRÁFICA FORTEMENTE ENVELHECIDA

Percentagem de população jovem do grupo etário dos 15-29 anos na população, por regiões, 2014

Fonte: Eurostat



DIMINUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA RELATIVA DA POPULAÇÃO JOVEM

Rarefação demográfica da população jovem…

Portugal regista uma das menores proporções da população 
mais jovem (0-29 anos) entre o conjunto da população: 

- 25,5% do total Portugal

- 27,1%  média UE27                                 (Eurostat, 2014)



REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A POPULAÇÃO JUVENIL

Discurso comum sobre os jovens:

Celebração

Crise



 Celebração



Celebração

A Juventude como modelo

• arquétipo associado à condição de novo, valorizado nas sociedades 
ocidentais

• atributos convergentes com os valores consagrados pela nova 
economia

• os jovens adquirem um valor social acrescido pela sua condição de 
raridade



 Crise



Crise

Juventude e ameaças

• protagonistas  da exploração irreverente do espaço público 

• visibilidade dos problemas que afetam os jovens nos percursos e 
transições para a idade adulta



JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

População jovem desigualmente distribuída pelo território…

FONTE: Vieira, Ferreira e Rowland, (2014)
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JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

As suas práticas:

 dimensões de heterogeneidade (diferenças de recursos, de 
oportunidades e de capacidades)

 dimensões comuns (expressão de uma configuração 
geracional específica)



JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

• Fonte: CNE 2014.

Dimensões comuns:

A experiência comum, quotidiana e duradoura da escolaridade
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JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

Dimensões comuns:
Democratização e transformação nas relações intergeracionais 

A reivindicação do reconhecimento do outro enquanto ser merecedor de 
respeito e sujeito de direitos princípio básico de cidadania, 
qualquer que seja a idade ou o estatuto social. 

O respeito                      independentemente da sua condição de menor, os 
jovens reclamam tratamento com dignidade idêntica à do adulto

um notável reposicionamento – tendencialmente mais igualitário – do jovem 
no conjunto das relações sociais. 



JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

Dimensões comuns:
Individualização e outros entendimentos do “político”

Face às grandes narrativas coletivas e aos seus instrumentos institucionalizados

(partidos políticos; associações formalizadas) os jovens parecem contrapor

outros entendimentos (mais multidimensionais) do político (Caetano, 2013)

Utilizam outros meios de expressão pública e formas alternativas de mobilização

“participar num movimento de cidadãos, alertar os órgãos de comunicação social ou

assinar uma petição” (Lisi, 2012)



JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

Dimensões comuns:
Ética da experimentação: o desejo de arriscar novas experiências, a busca de 

aventura

 Atividades de risco…no limite

Causas de óbito:

- População portuguesa: doença

- População jovem (15-29): causas externas (lesão, envenenamento, 
acidentes…)



JOVENS PORTUGUESES DE HOJE: TRAÇOS E DINÂMICAS

Dimensões comuns:
Transições difíceis, sinuosas e largamente imprevisíveis

População jovem residente ativa por condição perante o trabalho. 2001 e 2011                             População jovem residente ativa por principal meio de vida. 2001 e 2011

FONTE: INE e Vieira, Ferreira e Rowland (2013) FONTE: INE e Vieira, Ferreira e Rowland (2013)



FABRICAR FUTUROS

A juventude como produto da escola



FABRICAR FUTUROS

A juventude, escola e futuro(s)

Escolher mas…

• os cenários abertos aos jovens revelam-se profundamente incertos e largamente
imprevisíveis

• o processo de escolha de um projeto de vida à saída do ensino básico ocorre no
momento em que os jovens adolescentes estão imersos num duplo processo de
crescimento e amadurecimento, em que uma identidade ainda muito provisória,
hesitante, dubitativa predomina; em que as experiências ancoradas no presente
prevalecem face a planos envolvendo um futuro longínquo

• Questão: como se planeia o que é cada vez menos suscetível de planeamento?



FABRICAR FUTUROS

A juventude, escola e futuro(s)
Futuros representados

Transversal a todos os jovens o desejo de ser fiel a si mesmo 
compondo uma identidade autêntica e/ou, buscando através das suas 
escolhas a mais plena realização de si (Taylor, 2009). 

“Eu decidi prosseguir os estudos porque desde pequeno sempre quis ser veterinário, e
sempre tive esse sonho…”
(Salvador, 18 anos, 12º ano curso científico-humanístico de Ciências, escola B)

“Sim…o meu instinto era ir para Artes mas depois fui mais pela opinião dos outros e não
sei quê e escolhi Humanidades, mas como não gostei…pois era só aulas teóricas e não
sei quê e assim Artes...sempre desenho, e gostei mais de Artes...e mudei (…) nesse mesmo
ano eu mudei...estava a fazer uma coisa que eu não gostava e então [mudei] …”
(Maria dos Anjos, 18 anos, 12ºano curso profissional, escola A)



FABRICAR FUTUROS

A juventude, escola e futuro(s)

Fonte: Projeto “O futuro em aberto: incertezas e riscos nas escolas escolares”
Total de inquiridos: 1793 alunos do ensino secundário.
NOTA: FMS=Forças de Segurança e Militares
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Lisboa 1 1,3% 1,1% 58,8% 13,6% 19,0%

Lisboa 2 n.r. 1,2% 22,8% 26,9% 15,8%

Carnaxide n.r. 1,1% 38,9% 26,8% 22,1%

Mafra 1,7% 2,6% 45,4% 24,3% 19,1%

Tavira 0,3% 2,2% 43,0% 21,3% 21,7%

Alcácer 0,8% 5,3% 45,1% 25,6% 16,5%



FABRICAR FUTUROS

A juventude, escola e futuro(s)
Lidar com incertezas e riscos

 A maioria, independentemente da(s) solução(ões) encontrada(s) para lidar 
com as incertezas e as ansiedades, constrói planos alternativos caso alguns 
dos seus objetivos falhem (definição de múltiplas alternativas)

“Ainda não pensei bem nisso mas um dos meus objetivos é terminar este curso se tiver saída profissional 
ótimo porque hoje em dia isto está mau, está mau para toda a gente. Mas se conseguir saída 
profissional.... ótimo! Fico contente por isso. Porque sempre sonhei ter as minhas coisas ser 
independente, isso tudo, senão…talvez prosseguir os estudos. Esta é a minha primeira hipótese... a 
segunda hipótese, se não conseguir entrar para o mercado de trabalho, inscrevo-me para o exército. (…) 
como terceira hipótese (…) prossigo para a Universidade.” 

(Fábio, 17 anos, 10º ano Curso profissional de mecânica, Escola A)





País
Primeiro 

trabalho

Saída de 

casa

Primeira 

conjugali-

dade

Primeiro 

casamento

Primeiro 

filho

TOTAL Europa 19 21,1 23,4 24,2 25,4

País com valor 

mais precoce

Portugal 

17,7

Dinamarca 

19

Bulgária 

21,9

Bulgária 

22,1

Bulgária 

23,6 

Portugal 17,7 21,6 23,5 23,6 25,4

País com valor 

mais tardio

Estónia 

21,4

Eslovénia 

23,4

Irlanda 

25,4

Suécia 

26,9

Suíça 

27,7

Quadro 1 - Idades médias de entrada em diferentes marcadores de transição para a idade adulta.
Fonte: European Social Survey, 2006; dados publicados no livro Tempos e Transições de Vida: Portugal ao espelho da Europa, 2010


