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Resumo 

A presente dissertação de mestrado foca-se na integração no mercado de trabalho dos 

licenciados em Serviço Social, no ano de 2020, pelo Instituto Politécnico de Beja com o 

objetivo de compreender efetivamente como é refletida esta integração.  

A questão de partida desta investigação é: “Como é encarada a situação, face ao 

mercado de trabalho, pelos licenciados em Serviço Social, do Instituto Politécnico de Beja 

no ano de 2020, no que se refere à integração enquanto profissionais, estabilidade e 

funções na carreira tendo em conta os últimos dois anos sob efeito de pandemia COVID-

19?”, tendo como objetivo geral: compreender de que forma os licenciados em Serviço 

Social, pelo Instituto Politécnico de Beja ano de 2020, encaram a situação face ao 

mercado de trabalho no que se refere à integração enquanto profissionais, estabilidade 

e funções tendo em conta os possíveis efeitos da pandemia COVID-19.  

Já os objetivos específicos são: caracterizar o local de trabalho, bem como o vínculo à 

entidade empregadora; quantificar, em média, o tempo que demoraram a arranjar 

trabalho; identificar a existência (ou não) de estágio profissional;  aracterizar a opinião 

acerca da formação contínua pós-licenciatura, empregabilidade e mercado de trabalho 

da profissão; identificar o regime de desemprego (caso exista) – rendimento social de 

inserção, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, entre outros; 

caracterizar as funções desempenhadas no local de trabalho; identificar o tipo de 

impacto da COVID-19 no mercado de trabalho dos Assistentes Sociais. 

Para este estudo, no que toca à população, foram questionados, num inquérito por 

questionário 21 dos 49 licenciados em Serviço Social no ano de 2020. 

Quanto aos resultados, a relação que existe entre o mercado de trabalho e estes 

licenciados é minimamente equilibrada, uma vez que não há grande disparidade entre 

os que estão a trabalhar e os que não estão, contudo refletiu-se um impacto pela COVID-

19. Impacto este que, embora possa ter servido de pretexto para muitas coisas, concluo 

que com a contenção de custos e limitações impostas não tenha sido fácil contratar mais 

profissionais – consequentemente surgiu um sob carregamento dos profissionais já 

inseridos no mercado de trabalho.  

Já os que estão a trabalhar, e consideram que estão na área, mas não desempenham 



 

 
 

funções enquanto assistentes sociais, levou-me a questionar o tipo de identidade 

individual/profissional que assumem pelo que não consigo relacionar com o mercado 

de trabalho, ou seja, independentemente de serem contratados numa área, mas com o 

intuito de desempenharem outras funções – algo que não concordo e não deveria existir 

– também depende do profissional aceitar a situação.  

 

Palavras-chave: Serviço Social, Mercado de Trabalho, Integração, COVID-19, IPBeja.  

 

Abstract 

The present master's thesis focuses on the integration of social masters into the labor 

market, in the year of focus of the master's degree in social work, in the integration 

service graduate2. 

The starting question of this investigation is: “How is the stability faced, in the face of 

the labor market, by graduates in Social Work in the year 2020, from the Polytechnic 

Institute of Beja, with regard to integration as professionals and functions in the career 

taking into account the last two years under the effect of the COVID-19 pandemic?”, 

with the general objective: to understand how graduates in Social Work in the year 2020, 

from the Polytechnic Institute of Beja, face the situation facing the market of work with 

regard to integration while, stability and functions taking into account the possible 

effects of the COVID-19 pandemic. 

The specific objectives are: to characterize the workplace, as well as the link to the 

employer; quantify, on average, the time it took to find work; identify the existence (or 

not) of a professional internship; to characterize the opinion about continuing post-

graduate training and employability and the job market of the profession; identify the 

unemployment scheme (if any) – social insertion income, unemployment benefit, social 

unemployment benefit, among others; characterize the functions performed in the 

workplace; identify the type of impact of COVID-19 on the job market of Social Workers. 

For this study, with regard to the population, 21 of the 49 graduates in Social Work in 

the year 2020 were questioned in a questionnaire survey. 

As for the results, the relationship that exists between the labor market and these 

graduates is minimally balanced, since there is no great disparity between those who 



 

 
 

are working and those who are not, however an impact by COVID-19 was reflected. This 

impact, although it may have served as a pretext for many things, I conclude that with 

the cost containment and limitations imposed, it was not easy to hire more professionals 

– consequently, there was an under load of professionals already inserted in the job 

market. 

On the other hand, those who are working, and consider themselves to be in the area, 

but do not perform functions as social workers, led me to question the type of 

individual/professional identity they assume, which is why I cannot relate to the job 

market, that is, regardless of being hired in one area, but with the intention of 

performing other functions – something I do not agree with and should not exist – it also 

depends on the professional to accept the situation. 

 
Keywords: Social Service, Labor Market, Integration, COVID-19, IPBeja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Índice Geral 

Agradecimentos 

Resumo 

Abstract 

Índice de Figuras, Gráficos e Tabelas 

Lista de Siglas 

Introdução ............................................................................................................... 1 

Apresentação da Ideia Central .................................................................................. 3 

Justificação da Investigação ...................................................................................... 8 

Parte I.  Enquadramento Teórico e Conceptual ....................................................... 10 

Capítulo I. Ensino Superior em Portugal e Formação em Serviço Social .................... 10 

1. Ensino Superior em Portugal ........................................................... 10 

1.1. Serviço Social: percurso enquanto formação e profissão ................. 11 

1.1.1. Importância dos Estágios Curriculares no percurso do Assistente Social

 16 

Capítulo II. Serviço Social: fundamentos teóricos da profissão e identidade 

individual/profissional ............................................................................................ 18 

2. Código Deontológico dos Assistentes Sociais ................................... 18 

2.1.1. Competências Profissionais do Assistente Social ............................. 18 

2.1.2. Normas de conduta: Assistentes Sociais .......................................... 19 

2.2. Funções e Campos de Intervenção .................................................. 24 

2.3. Identidade Individual e Identidade Profissional do Assistente Social 28 

Capítulo III. Contextualização da Região Alentejo e relação com o Envelhecimento . 30 

3. Contextualização da Região: Alentejo ............................................. 30 

3.1. O “fenómeno” do Envelhecimento, as Respostas Sociais e a 

Importância das mesmas no Serviço Social ................................................... 35 



 

 
 

3.1.1. Envelhecimento – sociedade tradicional e sociedade contemporânea 35 

3.1.2. Respostas Sociais para Idosos (contexto do envelhecimento acentuado 

no Alentejo) .................................................................................................... 37 

3.1.3. Importância das Respostas Sociais e Intervenção do Assistente Social 40 

Capítulo IV. Mercado de Trabalho, Empregabilidade e Desemprego – Relação com o 

Serviço Social e COVID-19 ....................................................................................... 41 

4. Mercado de Trabalho, Empregabilidade e Desemprego ................... 41 

4.1. COVID-19: impacto no mercado de trabalho dos Assistentes Sociais 44 

Parte II – Estudo Empírico ....................................................................................... 46 

Capítulo V – Opções Metodológicas ........................................................................ 46 

5. Quadro Metodológico..................................................................... 46 

5.1. Questão de Partida ......................................................................... 47 

5.1.1. Objetivos de Investigação ............................................................... 47 

5.1.2. Hipóteses de Investigação ............................................................... 48 

5.2. Público-Alvo e Processo de Amostragem ......................................... 49 

5.3. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados ................................ 49 

5.4. Tratamento e Análise de Dados ...................................................... 50 

5.5. Apresentação de Resultados ........................................................... 50 

Cronograma ........................................................................................................... 67 

Considerações Finais e Limitações do Estudo .......................................................... 68 

Bibliografia ............................................................................................................. 71 

Apêndices .............................................................................................................. 74 

Anexos ................................................................................................................... 84 

 

 

 



 

 
 

Índice de Figuras, Gráficos e Tabelas 
 

Figuras 

Figura 1.  Pré-Bolonha e Pós-Bolonha 

Figura 2. Composição da Região do Alentejo 

Figura 3. Estatuto do idoso na sociedade tradicional 

Figura 4. Estatuto do idoso na sociedade contemporânea 

Figura 5. Evolução do nº de Respostas Sociais por População Alvo (2000-2017) 

Figura 6. Processo de Investigação 

 

Gráficos 

Gráfico 1. Género 

Gráfico 2. Idade 

Gráfico 3. Concelho de Residência 

Gráfico 4. Neste momento, encontra-se a trabalhar na área? 

Gráfico 5. Que tipo de vínculo (exemplo: contrato) existe com a entidade empregadora? 

Gráfico 6. Considera que as funções que desempenha estão de acordo com as funções 

da profissão do Assistente Social? 

Gráfico 7. Após o término da licenciatura frequentou algum estágio profissional? 

Gráfico 8.  Após o término do estágio professional celebrou contrato com a entidade? 

Gráfico 9. Na sua ótica, o investimento na formação após o término de licenciatura deve 

continuar a ser um ponto fundamental? 

Gráfico 10. Considera que, ao terminar a licenciatura, existiu por parte das entidades 

empregadoras uma atitude discriminatória face à experiência profissional? (Exemplo: o 

facto de ser recém-licenciada invalidar a possibilidade de ser selecionada para X cargo). 

Gráfico 11. Considera que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de 

trabalho dos Assistentes Sociais? 

Gráfico 12. Considera que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de 

trabalho dos Assistentes Sociais? 

Gráfico 13. Caso esteja desempregado, considera que tem sido mais difícil encontrar 

emprego face à COVID-19? 

 



 

 
 

Tabelas 

Tabela 1. Alunos Inscritos no Ensino Superior entre o ano letivo de 2017/2019 a 

2020/2021 

Tabela 2. Docentes do Ensino Superior, no ensino público e ensino privado, entre o ano 

letivo de 2017/2018 a 2020/2021 

Tabela 3. Onde atua o Assistente Social? 

Tabela 4. População Residente em Portugal, nos Grupos Etários 0-4 anos, 5-9 anos, 65-

69 anos e 70-74 anos. 

Tabela 5. Censos 2021: Habitantes e Taxa de Variação (2011-2021) 

Tabela 6. Índice de Envelhecimento no Alentejo (2017-2020) 

Tabela 7. Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade no Alentejo (2017-2020) 

Tabela 8. Taxa de desemprego, por trimestres, ao nível do ensino superior (2017-2021) 

Tabela 9. Taxa de desemprego (todos os níveis de escolaridade) no Alentejo entre os 

anos de 2017 e 2020 

Tabela 10. Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (2017-2020) 

Tabela 11. Três dimensões - Interação entre o Individuo e o Mercado de Trabalho 

Tabela 12. Medidas Ativas de Emprego 

Tabela 13. Cronograma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lista de Siglas 

AS – Assistentes Sociais 

CEE – Comunidade Económica Europeia 

DGES – Direção-Geral do Ensino Superior 

INE – Instituto Nacional de Estatística  

IPBeja – Instituto Politécnico de Beja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 1  
 

Introdução 

O presente trabalho de dissertação resulta da investigação, inserida no curso de 

Mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e Desenvolvimento Local, da Escola Superior 

de Educação de Beja, cujo tema é “A inserção no mercado de trabalho dos jovens 

licenciados em Serviço Social, pelo Instituto Politécnico de Beja licenciados no ano de 

2020 - integração, estabilidade e funções.” 

O público-alvo referente ao estudo era, na sua totalidade, 49 profissionais de 

Serviço Social. No entanto, apenas foi possível contar com 21 licenciados em Serviço 

Social no ano de 2020 pelo IPBeja, uma vez que foram os únicos a responder e colaborar 

do início ao fim. Contudo e ainda que com obstáculos inerentes à realização do mesmo, 

foi possível ter uma visão não só mais ampla, mas também reter mais e melhor 

informação acerca daquela que é a empregabilidade e inserção no mercado de trabalho 

destes jovens, numa ótica de trajetória – identidade enquanto assistente social, formas 

de integração, estabilidade e funções. 

 O presente trabalho de investigação faz-se acompanhar da questão de partida, 

bem como de um objetivo geral e objetivos específicos:  

Compreender de que forma os licenciados em Serviço Social, pelo Instituto 

Politécnico de Beja ano de 2020, encaram a situação face ao mercado de 

trabalho no que se refere à integração enquanto profissionais, estabilidade e 

funções tendo em conta os possíveis efeitos da pandemia COVID-19.  

⎯ Objetivos específicos:  

1. Caracterizar o local de trabalho, bem como o vínculo à entidade 

empregadora; 

2. Quantificar, em média, o tempo que demoraram a arranjar trabalho; 

3. Identificar a existência (ou não) de estágio profissional; 

4. Caracterizar a opinião acerca da formação contínua pós-licenciatura, 

empregabilidade e mercado de trabalho da profissão;  

5. Identificar o regime de desemprego (caso exista) – rendimento social de 

inserção, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, entre 

outros; 

6. Caracterizar as funções desempenhadas no local de trabalho; 
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7. Identificar o tipo de impacto da COVID-19 no mercado de trabalho dos 

Assistentes Sociais. 

 

Relativamente à sua estrutura e contextualização no tempo, este trabalho, 

inserido no 1º semestre do 2º ano de mestrado, foi realizado entre os meses de 

novembro de 2021 e julho de 2022 e apresenta-se dividido entre o quadro conceptual 

(fundamentação teórica) e o estudo empírico. 

Abaixo apresenta-se uma breve referência aos mesmos: 

 

Introdução 

Apresenta e contextualiza a investigação e o seu objeto de estudo, bem como o campo 

de aplicação. Em último, faz-se uma breve referência e apresentação da estrutura da 

dissertação. 

 

Apresentação da Ideia Central 

Nesta fase é apresentada uma pequena abordagem à temática com base em opiniões 

pessoais e baseadas em autores. 

 

Justificação da Investigação  

No ponto “justificação da investigação” são apresentados os motivos pelo qual este 

estudo se desenvolveu, bem como as motivações pessoais e profissionais.  

 

Enquadramento Teórico e Conceptual  

O enquadramento teórico e conceptual resultou da revisão bibliográfica efetuada ao 

longo do estudo o qual, suportou o mesmo, em termos teóricos. 

 

Estudo Empírico  

O estudo empírico é composto pelas opções metodológicas, o público-alvo, tratamento 

de resultados bem como a apresentação dos mesmos.  

 

Considerações Finais 

A fase final, das considerações finais, é onde são apresentadas efetivamente as 
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conclusões e os limites alusivos ao estudo.  

 

Apresentação da Ideia Central 

 A sociedade tradicional apresenta várias diferenças relativamente àquela que é 

hoje a nossa sociedade contemporânea no que toca ao mercado de trabalho, pelo que 

é importante analisar estas diferenças e consciencializar-nos das consequências nos 

trazem. Provavelmente o meu avô e muitos dos nossos avós apenas e unicamente 

conheceram e tiveram um local de trabalho, não só porque trabalharam toda a vida no 

mesmo contexto, mas também iniciaram a vida laboral muito cedo; o que não acontece 

nos dias de hoje.  

Contudo, apesar de todas as melhores condições que temos hoje ao nível da 

educação, também somos confrontados com outras situações e contratempos: 

precariedade, ofertas de emprego com tarefas que não correspondem às funções do 

assistente social, não contratação por falta de experiência, entre outros.  

Atualmente estudamos e investimos com mais e maior facilidade na formação, saímos 

de casa dos pais mais tarde, logo também somos responsabilizados mais tarde (opinião 

pessoal).  

Mas nem sempre foi “fácil” ingressar no ensino superior e, para vários alunos 

independentemente das suas condições sociais e locais geográficos, essa possibilidade 

só surgiu nos últimos anos do século XX. Infelizmente este facto vem comprovar que 

não havendo um acesso “facilitado” no ensino superior, a formação dos assistentes 

sociais e o ensino superior não foram sempre como efetivamente o conhecemos na 

atualidade.  

O 25 de abril de 1974 e a pós-revolução teve e tem uma importância nos mais 

variados níveis, no entanto, tendo como referência o ensino superior foi também esta 

revolução e o seu pós que trouxeram muitos pontos positivos, como tais: 

⎯ Universidades públicas, politécnicos e universidades privadas.  

Felizmente o Estado consciencializou-se e teve em conta os fracos resultados ao nível 

escolar. Mais tarde, enquanto uns tinham resultados baixos, outros concluíam o ensino 

secundário e o Estado sentiu-se pressionado a abrir vias e criar mais e melhores 

condições na tentativa de promover e apostar na contribuição para a formação superior, 
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objetivamente para ter uma população mais qualificada. (Antunes, 2015) 

Simultaneamente, a Europa também criou um espaço europeu de ensino 

superior cuja acessibilidade passou a ser vista como um marco, tal como a sua expansão, 

sendo o objetivo responder às exigências tanto a nível nacional como a nível europeu 

promovendo, assim, empregabilidade e mobilidade, a competitividade e reduzindo as 

desigualdades sociais. E é nesta vertente, da Europa, que surge o processo de Bolonha, 

“(…) que reorganizou toda a política educativa do ensino superior.” (Antunes, 2015, 

p.14) 

Ao nível social, não só o 25 de Abril de 1974, o pós-revolução e o processo de 

Bolonha trouxeram “novos ventos”. Por falar em marcos, também em 1986, com a 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (CEE) existiu um 

“(…) aumento das intervenções ao nível social, em detrimento do investimento 

em prestações de protecção social, “na revalorização (orgânica e orçamental) 

da área da acção social (assistência social) em concomitância com restrições de 

vários formatos no campo das prestações previdenciais de direito; no reforço da 

intervenção das iniciativas privadas (no caso português pela via, sobretudo, de 

organizações de fins não lucrativos) para as quais foi canalizada uma parte 

significativa do aumento orçamental afecto à área da acção social” 

(RODRIGUES, 1999: 262)” (António, 2009, pp.2-3) 

Estes são factos assentes em relação ao ensino superior português e às 

mudanças ocorridas. Por outro lado, também faz parte do processo, referir que os 

assistentes sociais têm, com o passar dos anos, alterado não só a forma de atuação, mas 

também o seu foco. – Principalmente nos pós 25 de abril de 1974.  

O papel da mulher no seio familiar, bem como o papel da pessoa idosa, também 

alteraram comparativamente, à sociedade tradicional face à sociedade contemporânea. 

Quer queiramos, quer não, o Serviço Social é “afetado” por esta transformação e com a 

alteração destes papéis surgiu a necessidade de criar respostas sociais. 

Nos dias que correm certamente existem pessoas que não se lembram ou não 

fazem ideia daquele que, antigamente, era o papel da mulher na sociedade tradicional. 

Se pensarmos ou tentarmos imaginar, parece irreal e impossível. Mas não. E a verdade 

é que, no pré 25 de Abril de 1974, as mulheres, para além da maternidade, não tinham 
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grande opção de escolha e atualmente essa é uma escolha da própria mulher.1 

“Na ideologia vigente, os direitos da mulher eram quase nenhuns. Não podia 

votar. Não podia ser juíza, diplomata, militar ou polícia. Para trabalhar no 

comércio, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher 

era obrigada a pedir autorização ao marido. E ganhava quase metade do salário 

pago aos homens. Estas e outras leis foram rasgadas no 25 de Abril, quando, um 

ano depois da revolução, os direitos das mulheres ficaram consagrados na 

Constituição da República.” (Desigualdades entre os homens e as mulheres 

antes do 25 de Abril, RTP, 2014 – online - https://ensina.rtp.pt/artigo/o-ideal-

feminino-do-estado-novo/, acedido a 12/04/2022) 

O pós-revolução trouxe o reverso da medalha 

“(…) o trabalho feminino causou uma mudança significante na vida doméstica e 

na dinâmica familiar, trazendo reflexos para o vínculo entre o marido e mulher 

e com os filhos, dividindo as tarefas do lar e a educação com o marido.  Castells 

(2002) diz que, antes o trabalho da mulher se restringia ao lar, nos últimos anos 

ela passou, em muitos casos, a ser a principal provedora de seu lar e essas 

manifestações feministas fizeram com que ela deixasse de ser esposa e mãe por 

tempo integral e tivesse a oportunidade de refazer sua identidade como 

profissional, mãe e esposa. Devido às mudanças ocorridas ao longo dos anos na 

vida da mulher tanto no sentido profissional quanto no pessoal, a mulher hoje 

em dia tem sido mais independente, mudando os hábitos que lhes eram 

impostos pelo marido, sociedade e pela própria família, onde a sociedade 

impulsionava os pais a ensinarem às mulheres, desde pequenas, que elas 

deveriam casar-se para cuidar dos filhos, da casa e do marido.” (Costa e 

Androsio, s/d, pp.1-2) 

Estas alterações – o papel da mulher na família e o da pessoa idosa – trouxe 

consigo a intensificação do trabalho do Assistente social face à necessidade da criação 

das respostas sociais.  

A ligação entre ambas passa por: a mulher emancipa-se, procura trabalho e forma-se 

fora do seio familiar; a pessoa idosa perde o “lugar” no seio familiar, quer porque a 

mulher fica sem tempo para estar presente e cuidar, quer porque a visão acerca do 

 
1 “No país do Estado Novo, a mulher existia para ser a mãe extremosa, a esposa dedicada, uma verdadeira 
fada do lar.” (Desigualdades entre os homens e as mulheres antes do 25 de Abril, RTP, 2014 – online - 
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-ideal-feminino-do-estado-novo/, acedido a 12/04/2022) 

https://ensina.rtp.pt/artigo/o-ideal-feminino-do-estado-novo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-ideal-feminino-do-estado-novo/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-ideal-feminino-do-estado-novo/
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próprio foi alterada. 

As pessoas idosas perderam o poder que outrora tinham quer ao nível familiar, 

quer ao nível do mercado de trabalho. Passaram de anciões, com um nível de 

experiência de referência e valorizado para “espécies”, isto é, vistos como pesos, sem 

valor e com pouco ou nada para acrescentar uma vez que a partir dos 65+ são 

considerados velhos demais para poder exercer.  Mouro (2013)  

Com estes factos, sentiu-se a necessidade da existência das Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas, Centros de Noite, entre outros.  

Um outro facto que veio intensificar também o trabalho dos Assistentes Sociais 

(independentemente do impacto positivo ou negativo), foi certamente a situação 

pandémica que temos vivido nos últimos dois anos.  

Muitos dos serviços públicos e muitas das pessoas, profissionais ou utentes, ficaram 

vulneráveis, não só ao nível físico, mas também ao nível mental e psicológico. E, mais do 

que nunca e mais uma vez, os AS (não desfazendo de outros profissionais) estiveram na 

linha da frente e fizeram o seu trabalho.  

“Num tempo em que existem profissionais com formações diversas a exercer 

funções e a ocupar posições destinadas aos assistentes sociais, cursos 

profissionais destinados ao nosso campo de intervenção devemos cada vez mais 

procurar exercer a profissão de acordo com os princípios ético-políticos que nos 

diferenciam, delimitando o nosso campo de actuação, de forma a apropriarmo-

nos de novos espaços profissionais que nos são solicitados, procurando saídas 

colectivas a partir de um projecto profissional comprometido com os valores 

universalistas.”(António, 2009, p.3) 

Um trabalho que mais ninguém pode fazer, ainda que possa ser realizado de 

forma multidisciplinar; porque, e mero exemplo, um psicólogo não faz um diagnóstico 

social, nem um assistente social faz um diagnóstico clínico e, desta forma, é também 

importante perceber as funções e a identidade individual e profissional que cada um de 

nós, enquanto Assistentes Sociais, desempenhamos e temos.  

Cada um de nós tem pensamentos, ideias, objetivos e ambições diferentes, mas 

pessoalmente defendo que, mais do que ser assistente social, temos que sentir-nos 

assistentes sociais.   

Efetivamente os tempos são outros e ainda que a investigação incida no mercado 
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de trabalho dos licenciados em Serviço Social, na minha ótica faz todo o sentido fazer 

referência à identidade individual e profissional. Será que tem influência? 

Independentemente, de estarmos todos no mesmo leque profissional, isto é, 

Assistentes Sociais, o facto de assumirmos forma identitárias individuais e profissionais 

distintas pode fazer com que a forma com lidemos e vejamos o mercado de trabalho 

seja diferente e, consequentemente, o que para mim faz sentido e a forma como vejo 

as coisas pode ser, ou não, clara; para um colega meu pode ser completamente o oposto 

e não significa que eu esteja certa e o “outro” esteja errado.  

Acredito piamente que a forma como nos vemos e como nos identificamos quer ao 

nível pessoal, quer ao nível profissional, terá muita influência na nossa visão e forma de 

atuar enquanto profissionais.  

Não podemos olhar para as formas identitárias como uma forma de expressão 

psicológica de personalidades individuais, nem como produtos lineares de estruturas ou 

ainda políticas sociais económicas, pois estas são resultado da elaboração feita pelos 

próprios sujeitos. (Granja, 2008). 

“Os processos de construção de formas identitárias colectivas cruzam o 

subjectivo, os fenómenos psíquicos aliados aos processos socializadores, os 

dados biológicos a eles associados como a idade, o sexo e as particularidades 

dos sujeitos, com as condições objectivas e as suas determinações sociais, com 

as lógicas diversas que estruturam a acção. Esta acção insere-se num campo 

próprio que o profissional reconhece como o seu, com regulações específicas, 

onde pode escolher os processos e tecnologias específicas, utilizar os recursos 

definidos como necessários a esses contextos de acção em função de objectivos 

seleccionados.” (Granja, 2008, p.109) 

Na profissão dos Assistentes Sociais, a forma identitária assume um peso de 

grande dimensão, pelo que sentem a 

“(…) necessidade de estabelecer as suas formas identitárias para 

atribuírem sentido à acção que desenvolvem, mas as actividades 

profissionais que se dirigem ao social como o serviço social são 

particularmente complexas no processo de construção da sua 

identidade.” (Granja, 2008, p.112) 

Contudo,  

“Os problemas da construção identitária estendem-se aos indivíduos que 
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são objecto e sujeito da acção profissional dos assistentes sociais, com 

identidades perturbadas e muitas vezes em ruptura pelos problemas nos 

processos de socialização, nas trajectórias de vida e de emprego, por 

carência de recursos e quadros de vida de referência como alternativas 

favoráveis à construção identitária e que são constrangidos e 

responsabilizados individualmente para construírem a sua identidade 

pessoal e colectiva, nomeadamente a profissional.”(Granja, 2008, 117) 

Ainda assim, o Assistente Social está preparado para procurar, através da 

promoção, a adaptação quer dos indivíduos, bem como das suas famílias e restantes 

grupos ao meio social em que estão inseridos, pelo que devem auxiliá-los na resolução 

dos problemas sejam eles de caracter relacional, económico ou entre outros. Por outro 

lado, está também capacitado para identificar e agir perante problemas sociais, bem 

como realiza atendimentos e desenvolve campanhas de prevenção. (Fórum Estudante, 

s/a, Porto Digital). 

 

Justificação da Investigação  

Esta investigação partiu da motivação e vontade pessoal de compreender a 

esfera do mercado de trabalho dos licenciados em Serviço Social, no ano de 2020, pelo 

IPBeja tendo em conta que, nos últimos dois anos, vivemos tempos muito atípicos. 

Por muito que nos dias que correm possamos dizer que, felizmente, as coisas estão mais 

controladas agora, a realidade que temos vivido durante os últimos tempos sob efeito 

pandémico (COVID-19) tem tornado todos os processos mais dificeis.  

Terminada a licenciatura no ano de 2020, foram muitas as tentativas para tentar 

entrar no mercado de trabalho, mas em nenhuma dessas vezes as portas se abriram. Ou 

melhor, as que podiam ter-se aberto eram efetivamente através de ofertas descabidas 

de emprego, desde níveis salariais abaixo da média, justificando com a falta de 

experiência profissional ou assumir a categoria de técnica superior de serviço social e 

desempenhar funções enquanto animadora sociocultural, por exemplo.   

Aliada à falta de experiência, estava a covid-19 que, também em muitos dos casos 

serviram de desculpa e pretexto. Contudo, não considero que deva ser tudo metido no 

mesmo saco pelo que estou consciente de que, infelizmente, muitas das entidades com 

tudo o que a pandemia nos trouxe, não conseguiam realizar contratações por muita falta 
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que tivessem e precisassem.  

Ao longo deste tempo, muitas têm sido as conversas com colegas de licenciatura.  

Contudo, pude constatar que o meu caso não é só o meu caso e que, apesar de ter já 

realizado estágio profissional, muitos dos meus colegas ainda não o conseguiram fazer 

e não conseguiram ter contacto com o mundo do trabalho na área. Ou que estão a 

trabalhar, seja de que maneira for, mas as funções que desempenham não estão de 

acordo com as funções da profissão.  

Para uns isso não causa qualquer transtorno, quase como se estivesse tudo bem ou fosse 

normal, para outros cria sensação de revolta e injustiça, o que me faz questionar e 

pensar que… partilhámos todos os mesmos professores, as mesmas unidades 

curriculares, mas efetivamente saímos da licenciatura com objetivos e pensamentos 

diferentes quanto àquela que é a nossa profissão.  

E esta foi a grande motivação para a realização da investigação. Por outro lado, 

não existem muitos estudos, pelo menos disponíveis online, acerca da temática o que, 

consequentemente, também me motivou embora estivesse ciente de que o desafio 

fosse grande e ambicioso. 
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Parte I.  Enquadramento Teórico e Conceptual 

No presente enquadramento teórico e conceptual estão presentes factos e 

afirmações que resultaram da revisão bibliográfica efetuada ao longo do estudo que, 

efetivamente, suportam em termos teóricos o mesmo. Seguindo a mesma linha de 

pensamento, estão também presentes outros trabalhos de investigação/autores que 

contribuíram para a construção desta dissertação. 

Capítulo I. Ensino Superior em Portugal e Formação em Serviço 

Social 

1. Ensino Superior em Portugal 

O ensino superior português atualmente encontra-se organizado num sistema 

binário que integra o ensino universitário e o ensino politécnico, sendo ministrado em 

instituições públicas e privadas.  Este ensino inclui as universidades, institutos 

universitários e outros; já o ensino politécnico compreende os estabelecimentos de 

ensino politécnico e institutos. (DGES, 2022, online)2 

Contudo, o ensino nem sempre foi como o conhecemos hoje e, ao longo dos 

últimos trinta anos, sofreu várias alterações com enfâse na organização, na sua praxis e 

justificação social. Um dos marcos com grande importância no ensino superior está 

diretamente relacionado com a pós-revolução de abril de 1974 e a Declaração de 

Bolonha. (Almeida & Vasconcelos, 2008) 

A grande adesão dos alunos, o número de cursos existentes e as variadas 

instituições disponíveis foram fulcrais para a expansão do Ensino Superior, no entanto 

um ponto menos positivo apontado está prontamente ligado ao facto da qualidade não 

acompanhar a quantidade, ou seja, existiu uma grande quantidade de alunos, mas os 

docentes não conseguiam acompanhar por dois motivos: davam aulas em mais 

instituições ou não eram suficientemente qualificados. (Almeida & Vasconcelos, 2008) 

 

 
2 https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/sistema-de-ensino-superior-portugues 
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Tabela 1. Alunos Inscritos no Ensino Superior entre o ano letivo de 2017/2019 a 

2020/2021 

 

Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no site do INE 

(www.ine.pt) 

 

Com base na informação disponível no Instituto Nacional de Estatística, a adesão 

ao Ensino Superior continua a ser positiva pelo que houve, nos últimos anos, sempre um 

saldo positivo referente ao ano anterior. 

Contudo, e recorrendo à mesma plataforma de dados, o mesmo não acontece 

com o número de docentes integrados no Ensino Superior, isto é, apesar de no Ensino 

Público o número ser crescente ao longo dos anos, no Ensino Privado acaba por sofrer 

alterações. 

 

Tabela 2. Docentes do Ensino Superior, no ensino público e ensino privado, entre o ano 
letivo de 2017/2018 a 2020/2021 

 

Ano de Referência 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Docentes no Ensino 

Superior: Público 
26 579 37 279 28 095 28 614 

Docentes no Ensino 
Superior: Privado 7 648 8 004 7 454 7 859 

Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no site do INE 

(www.ine.pt) 

 

1.1. Serviço Social: percurso enquanto formação e profissão 

Em Portugal, o Serviço Social está inicialmente associado à implantação dos 

regimes tanto republicanos como liberais e à questão religiosa que veio da emergência 

Ano de 
Referência 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Alunos 
Inscritos no 
Ensino 
Superior 

372 573 385 247 396 909 411 995 

http://www.ine.pt/
http://www.ine.pt/
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da Questão Social. E embora se trate efetivamente da “questão social”, a forma como a 

analisam e a tratam é mais no seguimento moral do que propriamente social, assim 

como o que promovem é referente à formação cristã e não tanto ao tipo reivindicativo. 

Quando surgiu o solidarismo, este veio fazer um contrato que liga a humanidade, 

isto é, “cada um recebe o que os outros dão e cada um dá o que os outros recebem.”, 

pelo que os seres humanos estão na obrigação moral do solidarismo e da solidariedade. 

(Amaro & Branco, 2011). E inicialmente o que era chamado de Serviço Social tratava-se 

exatamente disso: solidarismo e atuar junto dos mais desfavorecidos. Ou seja, o Serviço 

Social andou de mãos dadas com a filantropia durante muito tempo. 

No entanto, com as organizações sociais de caridade deu-se o salto para a 

atuação pessoal e trabalho individual – case work. E após o virar do século XX, o 

voluntariado passou a ser trabalho pago (referência à profissionalização) e os assistentes 

sociais trabalhavam, por exemplo, em tribunais de menores, clínicas psiquiátricas, 

escolas, hospitais, entre outros. (Malainho 2015) 

Netto (2001) citado por Malainho (2015) defende que o Serviço Social emergiu 

enquanto profissão quando a questão social se tornou exatamente um objeto de 

intervenção referente ao Estado, pelo que o contexto social histórico e político, assim 

como a divisão social e técnica do trabalho como profissão passa exatamente por dar 

respostas às expressões da questão social. 

Atualmente, o Serviço Social enquanto profissão está dependente de três 

condições, sendo elas: 

1. “Um conjunto de conhecimentos reconhecido que pode ser transmitido e 

certificado; 

2. Uma área de trabalho reconhecida e legitimada; 

3. Um código de ética que regule o exercício da profissão.” (Malainho, 2018, 

ppt da Unidade Curricular: Teoria do Serviço Social I) 

Enquanto formação, o Serviço Social em Portugal iniciou-se com o Instituto de 

Serviço Social de Lisboa em 1935, a Escola Normal Social de Coimbra em 1937 e o 

Instituto de Serviço Social do Porto em 1956, sendo estas as únicas escolas existentes 

no país até aos anos 90 do século XX. 

Contudo, só em 1961 os cursos de Serviço Social foram promovidos a cursos 

superiores, pelo que o plano de estudos passou a ser de 4 anos e os requisitos bem como 
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as condições de acesso passaram a ser semelhantes às demais. Ainda assim, os cursos 

de Serviço Social não conferiam o grau académico o que significava que os profissionais 

ficavam impedidos de aceder à carreira técnica superior e lugares de chefia. 

Em 1984, o Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa propôs-se a atingir 

objetivos onde deixava claro o de: 

1. Conseguir obter o grau de licenciatura; 

2. O plano curricular passar de 4 para 5 anos de duração; 

3. Apostar na qualificação do corpo docente de Serviço Social através de 

formação académica (pós-graduações, mestrados e doutoramentos). 

(Malainho, 2015) 

 

Mais recentemente, o Processo de Bolonha decorrente da Declaração de 

Bolonha 

“A Declaração de Bolonha foi subscrita a 19 de junho de 1999 por 29 

países europeus, entre os quais Portugal (…). Os países signatários 

comprometeram-se a dar passos decisivos que possibilitassem a criação 

do Espaço Europeu de Ensino Superior, através dos principais objetivos 

que lhe deram forma: adotar um sistema com graus académicos de fácil 

equivalência e introduzir o Suplemento ao Diploma; construir um 

sistema baseado essencialmente em duas fases: pré-licenciatura e pós-

licenciatura; criar um sistema de créditos; incentivar a mobilidade; e 

assegurar cooperação com vista à garantia de qualidade e à promoção 

das necessidades do sistema.”3 

trouxe alterações nas mais variadas formações, como foi o exemplo da formação em 

Serviço Social. 

Antes de assinada a Declaração de Bolonha e instituído o Processo de Bolonha, 

o Serviço Social era uma formação que teve início como uma disciplina profissional onde 

“(…) a formação académica e o agir profissional tem no seu contexto o 

Estado Novo, antiliberal e anti estado providência, encarado como 

maioritariamente feminino e no âmbito particular e católico. Em 1935, 

surge o 1º Instituto Superior de Serviço Social em Lisboa, posteriormente 

 
3 20º Aniversário do Processo de Bolonha | DGES 
 

https://www.dges.gov.pt/pt/noticia/20o-aniversario-do-processo-de-bolonha
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em 1937, em Coimbra pertencentes ao ensino privado. No entanto em 

1939, a formação em Serviço Social dos Institutos de Lisboa e Coimbra 

foram regulados pelo Estado, com um plano de estudos de 3 anos em 

que evidenciaram as dimensões medico-sanitária, jurídica, filosofia, 

moral e religiosa e a formação técnico- prática de estágio. Mais tarde, 

em 1956, no Porto, surge o Instituto Superior de Serviço Social, neste ano 

existe orientação da formação para 4 anos de formação.” (Antunes, 

2005, p.20) 

com as alterações do processo Bolonha, a formação em Serviço Social, conquista o grau 

de licenciatura entre os seis a sete semestres, o que corresponde a 3 anos; o grau de 

mestre é de quatro semestres (2 anos) e o grau de doutor corresponde a oito semestres. 

(Antunes, 2005) 

“Em relação ao plano de estudos houve alterações que foram necessárias rever 

e que tinham de conter na sua conceção, tais como: 

“- Assegurar a coerência vertical da formação numa perspetiva de 

intervenção em Serviço Social, com colaboração de diversos domínios de 

conhecimento da realidade social; 

- Garantir que este modelo proporcione aos estudantes a clarificação 

uma matriz teórica que esclareça os princípios epistemológicos da 

formação nesta área de conhecimento, garantindo uma sólida formação 

nos temas, problemáticas sociais e no atual quadro sociopolítico, 

institucional, local, regional, nacional, europeu e internacional; 

- Desenvolver o raciocínio teórico-concetual e epistemológico; - Garantir 

uma cultura de intervenção e investigação; - Assegurar uma formação 

que possibilita a circulação dentro do Espaço Europeu” (Ferreira, 2014: 

177).” (Antunes, 2005, p.21) 

 

A trajetória do Processo de Bolonha em Portugal referente à formação em 

Serviço Social pode ser analisada antes, durante e após a adequação do processo.  

 Antes da adequação do processo de Bolonha: 

1. Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, do Porto e Escola Normal Social 

de   Coimbra (primórdios); 

2. Plano curricular de 4 anos até 1985/1986; 
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3. Em 1989 o grau de licenciatura foi atribuído aos Planos de Estudos de 5 anos 

dos Institutos do ISSSL e ISSSP; 

4. Até ano de 1999, a licenciatura em Serviço Social não existia no ensino 

público; 

5. A formação em Serviço Social, até ao ano 2000, estava presente em 19 

Instituições de Ensino Superior (8 público e 9 privado). 

 

 Durante da adequação do processo de Bolonha: 

1. Várias organizações acabaram por manifestar- se de forma a explicitar as suas 

posições em relação ao Processo de Bolonha na Formação em Serviço Social; 

2. Uma das organizações defende que o plano de   estudos mais curto levará a um 

tipo de perfil de profissional considerado inferior e provavelmente uma 

diminuição da qualidade dos serviços; 

3. Chega-se à conclusão, com base nas oposições gerais, de que a redução do plano 

de estudos da formação em Serviço Social para menos de 4 anos irá afetar com 

peso as competências dos profissionais. 

 

Após a adequação do processo de Bolonha: 

1. Formação em Serviço Social em 20 IES e 11 têm uma duração de sete semestres 

com 210 ECTS e uma duração de 6 semestres com 180 ECTS. A diferença é 

essencialmente entre o ensino universitário (7 semestres) e politécnico (6 

semestres), exceto 2 universidades (UFP e ULHT) que optaram por 6 semestres; 

2. Bacharelato (Institutos Politécnicos) deixa de existir, dando lugar ao 1º ciclo o 

grau de Licenciado; 

3. Atualmente existem, em Portugal, Assistentes Sociais cuja formação em Serviço 

Social teve uma duração de 5 anos, 4 anos, 3 anos e 3 anos e meio. 
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1.1.1.  Importância dos Estágios Curriculares no percurso do Assistente Social 

Para falarmos acerca da importância dos estágios curriculares é, acima de tudo, 

importante definir o seu conceito, pelo que se trata de 

“(…) um procedimento didático-pedagógico caracterizado por fazer parte da 

grade curricular de um curso, por exigir a elaboração de um contrato de Termo 

de Compromisso entre universidade/empresa/aluno e por ter uma supervisão e 

orientação de um professor e também de um tutor da instituição onde se realiza 

o estágio (Amorim, Freitas & Wanderley, 2007).” (Bolhão, 2013, p.5) 

Ao terminar uma licenciatura, se por um lado existe uma grande vontade de 

entrar no mercado de trabalho, por outro somos confrontados com a preparação e 

exigência que o mesmo requer. E sabe-se que, quando somos recém-licenciados não 

auferimos de uma vasta experiência profissional, no entanto, não significa que devamos 

ficar excluídos ou categorizados por esse motivo. Desta forma, os estágios curriculares 

têm um papel fulcral neste “problema”, pois apesar de decorrerem durante o período 

académico, não são menos importantes. 

Por se tratar de um estágio curricular não significa que não exista entre o aluno 

e os profissionais já existentes na empresa uma partilha de experiências e 

conhecimentos, competências menos enriquecedoras quanto seriam caso o aluno já 

tivesse terminado o percurso académico e fosse, por exemplo, empregado da empresa. 

O que significa, assim, que os estágios curriculares têm peso e devem ser tidos em conta 

na experiência profissional, pois são o primeiro contacto com o mundo do trabalho. 

(Informação com base no Artigo de Opinião https://outglocal.pt/a-importancia-do-

estagio-curricular-rui-alves)  

“(…) os estágios na formação em Serviço Social, para além de oportunizarem o 

treino da selecção e aplicação das técnicas de intervenção social e do domínio 

do respectivo processo metodológico, de permitirem a observação, o estudo e a 

analise diagnostica da realidade, de possibilitarem a aquisição do binómio 

investigação-acção, constituem, ainda, o campo único onde o futuro Assistente 

Social ira exercitar-se por forma a conhecer-se e a atingir o domínio de si próprio 

na relação profissional.” (Ferreira, 1985, p.63) 

https://outglocal.pt/a-importancia-do-estagio-curricular-rui-alves
https://outglocal.pt/a-importancia-do-estagio-curricular-rui-alves
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Figura 1. Pré-Bolonha e Pós-Bolonha 

Fonte: (Saraiva, Casa Novas e Reis, 2008, p.16) 
 

Sabe-se que em Pré-Bolonha (cursos com mais anos), os alunos tinham mais 

oportunidades para realizar estágios curriculares, pois permitia-lhes passar por vários 

contextos de intervenção e ficavam com conhecimento prático dos mesmos. Isto não 

significa que aprendessem mais ou saíssem melhores profissionais, no entanto a 

verdade é que com o programa académico reduzido (Pós-Bolonha), os alunos viram 

também os estágios a serem reduzidos e, em muitas situações, é realizado apenas um 

estágio de longa duração num contexto apenas. 

Contudo, os estudantes retiram dos estágios curriculares, pré ou pós bolonha, a 

possibilidade de contactar com o mundo do trabalho e intervir, ao mesmo tempo em 

que observam e são supervisionados. Consequentemente adquirem conhecimentos, 

competências e mais-valias pessoais e profissionais. 

No decorrer da afirmação acima, relativamente à experiência obtida e aquisição 

de novos conhecimentos através do estágio e fazendo a relação com a prática 

profissional Santos (2010, p. 5), citado por Rosado & Assis (2012, p.204) afirma que “[...] 

teoria e prática mantêm uma relação de unidade na diversidade, formam uma relação 

intrínseca, sendo o âmbito da primeira o da possibilidade e o da segunda o da 

efetividade.” 

Através do livro “Manual para a Intervenção Social” de Joaquim Fialho e, em 

específico, do capítulo 15 é possível fundamentar o descrito acima, uma vez que os 

estágios têm como objetivo o desenvolvimento de uma visão mais realista e próxima do 

mundo do trabalho (figura 2 – estágio curricular), aumentar as hipóteses de encontrar 

emprego e desenvolvimento de competências (figura 2 – aquisição de conhecimentos, 

competências e mais-valias). E, para além do mais, a supervisão académica bem como a 

supervisão pedagógica são pontos fulcrais para o sucesso dos estágios, uma vez que 
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enquanto a supervisão académica tem o papel de apoiar a parte teórica, bem como 

acompanhar o trabalho académico; o supervisor pedagógico fica responsável pelos 

conhecimentos teóricos mais profundos e é designado de algumas competências: 

“-  Competência para trabalhar em equipa; 

- Facilidade na relação e conhecimento dos sujeitos da prática;(…) 

- Competências de mediação; 

- Investigação; 

- Sistematização; 

- Comunicação e partilha de experiências profissionais.” (ABEPSS, 

2009, citado por Silva, 2021, p.14) 

O que podemos retirar das informações presentes neste subtópico é 

precisamente que, os estágios curriculares em conjunto com as instituições que acolhem 

os estudantes serão sempre grandes mais-valias, pois dão-lhes a oportunidade de 

adquirirem competências não só técnicas como profissionais através da experiência 

quer ao nível de gestão de projetos ou tarefas, mas também na interiorização do 

funcionamento da organização. (Silva, 2021) 

 

Capítulo II. Serviço Social: fundamentos teóricos da profissão e 

identidade individual/profissional  

2. Código Deontológico dos Assistentes Sociais 

“O Código Deontológico dos Assistentes Sociais (…), é um documento que define, 

nos seus normativos, um conjunto de valores, princípios e obrigações de conduta ética 

de referência para todos os assistentes sociais que exercem a profissão em Portugal 

(…).” (APSS - Código Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.3)4 

2.1.1. Competências Profissionais do Assistente Social 

Quando nos referimos às competências do Assistente Social, referimo-nos 

àquelas que, entre si, têm um peso na sociedade através do seu desempenho, pelo 

que é importante referi-las: 

“a) Políticas – exercer influência na opinião pública e no sistema político, visando 

 
4 Código Deontológico dos Assistentes Sociais em Portugal (APSS), https://www.apss.pt/wp-

content/uploads/2018/12/CDAS.pdf  

https://www.apss.pt/wp-content/uploads/2018/12/CDAS.pdf
https://www.apss.pt/wp-content/uploads/2018/12/CDAS.pdf
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a definição de políticas públicas, consciencializar e mobilizar pessoas e grupos 

para a defesa dos seus direitos; 

b) Relacionais – criar relações de respeito, confiança, empatia e cooperação para 

as 

mudanças necessárias, incluindo a construção de redes e parcerias; 

c) Psicossociais – desenvolver processos de ajuda, capacitação e 

acompanhamento social e suporte sociopedagógico; 

d) Assistenciais – responder de forma imediata a necessidades básicas das 

pessoas; 

e) Técnico-operativas e reflexivas – saber comunicar, mediar, diagnosticar, 

planear, 

executar e avaliar no quadro de uma abordagem de base científica, 

multidisciplinar e 

interdisciplinar.” (APSS - Código Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.6) 

 

2.1.2. Normas de conduta: Assistentes Sociais 

As normas de conduta estão presentes na medida em que o profissional deve ter 

o cuidado e o dever de cumprir os valores, bem como os princípios da profissão a 

concretizar.  

 
a) No respeito por si próprio  

“a) Respeitar-se a si próprio, defender a sua dignidade, zelar pela defesa 

da sua integridade e garantir uma apresentação pessoal, 

comportamentos e relações adequados aos contextos profissionais; (…) 

 

b) Estar consciente do seu quadro de valores e princípios, das suas 

competências e dos seus limites pessoais;  

 

c) No exercício profissional fazer prevalecer o interesse profissional sobre 

o interesse pessoal;  

d) Salvaguardar o direito à objeção de consciência;  

 

e) Ser responsável pelos seus atos, tendo consciência de possíveis 

conflitos de interesse; 
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 f) Estar consciente das relações de poder na esfera profissional, tanto 

no poder que pode exercer, como naquele de que pode ser alvo;  

 

g) Desenvolver as suas competências pessoais e profissionais garantindo 

a qualidade do agir profissional, numa lógica de formação contínua, 

informal e formal;  

 

h) Estar disponível para processos de supervisão profissional e outros 

métodos de formação e desenvolvimento profissional;  

 

i) Tomar decisões eticamente informadas; 

 

 j) Abster-se de exercer funções em áreas para as quais não tenha 

recebido formação adequada;  

 

k) Fazer uso do conhecimento adquirido, selecionando e utilizando a 

metodologia mais adequada ao contexto de atuação (…)” (APSS - Código 

Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.12) 

 

b) No respeito pela pessoa 

“a) Agir com integridade, o que inclui respeitar a relação de confiança 

com as pessoas que utilizam os seus serviços e não usar da sua posição 

para benefícios ou ganhos próprios; b) Fazer prevalecer os interesses das 

pessoas que utilizam os seus serviços sobre os seus próprios interesses;  

 

c) Agir com solidariedade, empatia e cuidado com todos aqueles que 

utilizam os seus serviços; 

 

 d) Compreender e defender as pessoas como seres humanos totais, 

considerando as capacidades, os seus interesses e as suas dificuldades;  

 

e) Fazer uso de informação e dados pessoais apenas sob consentimento 

informado, esclarecido e livre, no cumprimento da regulamentação 

sobre proteção de dados em vigor em Portugal e orientações 
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internacionais para a profissão;  

 

f) Recolher a informação estritamente necessária à intervenção social, 

da forma mais exata possível e fazendo uso responsável da mesma;  

 

g) Gerir todos os dados sobre as pessoas com privacidade e discrição, 

sendo que a sua partilha deve ser considerada somente em situações de 

comprovada necessidade, salvaguardando, em primeiro lugar, a vida, a 

segurança e a integridade física, psicológica e social da pessoa;  

 

h) Viabilizar o acesso das pessoas à informação a que elas se refira, caso 

tal seja do seu interesse; i) Abdicar do princípio da confidencialidade 

sempre que a pessoa não possa ser responsabilizada ou em que outros 

possam ser colocados em risco;  

 

j) Informar as pessoas, organizações e outros profissionais sobre os 

limites à confidencialidade profissional a que está sujeito. (…)” (APSS - 

Código Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.13) 

  

 

b) No respeito pelas organizações empregadoras e parceiras 

“a) Defender os princípios deontológicos dos Assistentes Sociais 

definidos neste código, recusando colaborar ou participar em qualquer 

serviço que fira estes princípios; 

 

b) Dar a conhecer e pôr em prática no contexto dos vínculos laborais que 

estabelece com as organizações ou com as quais estabelecem parcerias, 

as orientações contidas no código deontológico, promovendo a sua 

divulgação e discussão; 

 

c) Providenciar uma atitude de diálogo dentro da organização na 

promoção de um melhor entendimento e respeito pelos princípios 

deontológicos presentes neste Código Deontológico; 

 

d) Esforçar-se por trabalhar de forma adequada com todos os membros 
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que integram as organizações, com vista a promover a qualidade do 

trabalho prestado às pessoas e à sociedade; 

 

e) Zelar pela criação de condições institucionais adequadas ao exercício 

profissional. 

f) Garantir que a coordenação e a supervisão do Serviço Social nas 

organizações é efetuada obrigatoriamente por um assistente social.” 

(APSS - Código Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.14) 

 

c) No respeito pela sociedade 

“a) Colocar as suas capacidades e competências ao serviço do i nteresse 

público tendo em conta processos emancipadores das populações;  

 

b) Reconhecer a sociedade como espaço de diversidade e de relações 

multiculturais; 

 

 c) Conhecer e agir com respeito pelas normas legais e regulamentares 

do país onde se encontra a exercer a profissão de Assistente Social, 

desde que respeitadoras das necessidades básicas e realização de 

direitos das populações;  

 

d) Comprometer-se com o estabelecimento de relações de parceria que 

promovam os princípios éticos da profissão; (…) 

 

g) Partilhar elementos essenciais para novas práticas, fomentando 

economias de partilha e projetos em cooperação;  

 

h) Poder recorrer ao direito de desobediência civil sempre que 

constrangido a violar os princípios éticos da profissão.” (APSS - Código 

Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.14) 

 

 

d) No respeito pela profissão 

“a) Cooperar com as instituições e organizações que formam futuros 
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profissionais, assim como apoiar outros profissionais na formação 

contínua para o desenvolvimento de qualificações profissionais;  

 

b) Prestigiar e dignificar continuamente a profissão e a classe 

profissional;  

 

c) Tratar com cortesia, respeito e honestidade os colegas de profissão; 

 

 d) Aplicar os conhecimentos inerentes à profissão e de forma adequada 

ao exercício profissional e basear as suas decisões nos princípios éticos 

definidores da profissão e no conhecimento disponível;  

 

e) Comprometer-se com um processo de reflexividade, na integração 

crítica de novos conhecimentos, num diálogo regular com outros 

Assistentes Sociais e na partilha de experiências, conhecimentos e 

respostas sobre o agir profissional;  

 

f) Transmitir conhecimentos e competências aos futuros profissionais, 

orientando estágios curriculares e/ou profissionais;  

 

g) Exigir de si próprio e dos seus pares um desempenho profissional 

compatível com os seus princípios éticos e normas de conduta definidos 

neste código;  

 

h) Manter relações colegiais com o grupo profissional, fundadas na 

honestidade e respeito mútuos, cumprindo as regras constantes neste 

código e os normativos das organizações representativas da profissão;  

 

i) Denunciar situações de exercício ilegal da profissão, seja por falta de 

habilitações académicas e profissionais, seja por motivo de suspensão 

ou interdição profissional;  

 

j) Aceitar, debater e afirmar o texto do seu Código Deontológico e apoiar 

a APSS na sua implementação, comprometendo-se com os processos de 

revisão do mesmo sempre que necessários.” (APSS - Código 
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Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.14) 

 

e) No respeito e cooperação com profissionais de outras áreas 

“a) Conhecer as principais linhas deontológicas e funcionais das 

profissões com as quais partilha o campo de intervenção; 

b) Cooperar de forma interdisciplinar na análise, avaliação e orientação 

de situações sociais; 

c) Convocar contributos de diferentes áreas para a compreensão e 

análise de situações sociais; 

d) Promover o diálogo entre profissionais, viabilizando condições de 

partilha de diferentes visões; 

e) Tratar os outros profissionais com cortesia, respeito e honestidade.” 

(APSS - Código Deontológico dos Assistentes Sociais, 2018, p.15) 

 

2.2. Funções e Campos de Intervenção 

Ander-Egg (1995, pp. 50-56), apresenta alguns exemplos das funções do 

Assistente Social: 

“- Consultor, assessor, orientador, conselheiro: consiste em apoiar os 

indivíduos, grupos, organizações a satisfazer as necessidades básicas; 

orientar os indivíduos na organização das suas atividades; ajudar a 

utilizar serviços existentes na resolução de problemas; 

 

Prestador de serviços: resume-se á oferta de serviços de apoio e ajuda a 

pessoas em estado de dependência, emergência e de marginalização; e 

prestação de serviços sociais específicos; 

 

Informador (Agente de reencaminhamento): o AS informa e canaliza 

quando necessário cursos institucionais disponíveis relacionados com os 

problemas sociais e direitos sociais; facilita a informação sobre outros 

serviços, recursos externos e ou fortes alternativas de ajuda possíveis de 

recorrer;   

 

Gestor e mediador entre recursos e necessidades: relaciona o indivíduo, 

família, grupo, ou organização com as instituições que prestam os 
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serviços; e procura a obtenção dos serviços e recursos das instituições 

mais adequada às suas necessidades; 

 

Investigador: consiste em realizar investigações aplicadas e analisar 

dados para diagnosticar as necessidades e problemas sociais; promover 

a realização de investigações em que os indivíduos estudem os seus 

próprios problemas e encontrem resolução para os mesmos; analisar os 

recursos e necessidades dos serviços sociais e dos programas de ação 

social em geral; 

 

Planificador: o AS planifica atividades operativas, propondo objetivos e 

metas estabelecidas; elabora projetos específicos; procede à formulação 

de estratégias de utilização mais racional dos recursos e 

descentralização das atividades; 

 

Realizador: deve proceder à realização de programas ou projetos em 

parceria com outros profissionais, envolvidos na implementação de 

políticas sociais; atividades e tarefas programadas num projeto 

específico; realização de uma atividade própria e concreta do SS; 

 

Avaliador: o profissional inspeciona e avalia em função da continuidade 

de um serviço as atividades próprias, as atividades e funcionamento da 

instituição onde trabalha; procede à avaliação do seguimento do 

programa e avalia o processo; e avalia a eficácia e a eficiência do 

programa (…).” (Esteves, 2018, p.36-37) 

 

 

 

Tabela 3. Onde atua o Assistente Social? 
 

Áreas de Intervenção do Assistente Social 

⎯ Segurança Social (IPSS); 

⎯ Autarquias Locais; 

⎯ Educação; 
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Fonte: Elaboração Própria 
 

“A intervenção do assistente social verifica-se em situações de grande 

vulnerabilidade em que as pessoas sentem como fundamental a confiança, 

ou seja, a possibilidade de poderem ser aceites, de receberem apoio e terem 

como interlocutor um profissional que lhes oferece uma relação de ajuda, o 

que constitui elemento fundamental na motivação da pessoa, que responde 

com uma perspetiva de colaboração e responsabilidade para com a sua 

situação. O profissional assume uma atitude de empatia, em que a 

compreensão da pessoa utilizadora do serviço tal como é sustenta uma 

relação baseada na verdade, sem criar falsas expectativas ou abarcar 

objetivos irrealistas.” (Barroso, 2014, p.201) 

 

Contudo, segundo Antunes (2015, p.26) citando a Classificação Nacional das 

Profissões (2010), as funções dos assistentes sociais são: 

“entrevistar indivíduos, famílias ou grupos para avaliar situações e 

problemas e determinar os serviços necessários; 

 

 analisar situação dos indivíduos e apresentar alternativas para solução 

dos problemas;  

 

compilar registos de processos, de relatórios de tribunal ou de outros 

actos legais; 

 

 proporcionar aconselhamento, terapia, serviços de mediação e sessões 

de grupo para que o indivíduo desenvolva competências para resolver e 

lidar com os seus problemas sociais e pessoais;  

 

planear e implementar programas de intervenção para auxílio de 

clientes e consultar serviços que fornecem assistência financeira, ajuda 

⎯ Saúde; 

⎯ Justiça (Ex: Tribunais, Prisões); 

⎯ Administração Pública; 

⎯ Entre outros. 
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legal, alojamento, tratamento médico e outros serviços;  

 

investigar casos de abuso ou negligência e levar a cabo acções que 

protejam crianças, jovens ou outras pessoas em risco;  

 

trabalhar com “infractores” durante o processo e após a sentença para 

ajudar a sua integração na comunidade e mudar de atitudes e 

comportamento;  

 

aconselhar directores das prisões sobre as condições em que um 

“infractor” deve ser preso, libertado da prisão ou ser objecto de medidas 

de correcção alternativas; 

 

 actuar como advogado na solução dos problemas que afectam grupos 

de pessoas na comunidade;  

 

desenvolver programas de prevenção e intervenção ajustados às 

necessidades da comunidade". 

O que se pretende, no fundo, é que o Assistente Social independentemente do 

contexto em que esteja a intervir, seja capaz de estabelecer uma relação profissional 

com a pessoa intervencionada onde exista confiança, verdade, motivação, intervenção 

em rede, empatia e sobretudo participação, embora ainda existam muitos outros. 

(Barroso, 2014). 
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2.3. Identidade Individual e Identidade Profissional do Assistente Social 
 

A identidade individual e a identidade profissional do assistente social, ainda que 

possa ser facilmente confundida, são conceitos distintos pelo que  

“KAUFMANN (2004) considera que a sociologia pode conduzir a 

paradoxos tornando o conceito de identidade muito ambíguo, e segundo 

ele a explicação do paradoxo é muito simples, pois provém da fusão 

entre indivíduo e identidade. Quando se trata de analisar identidades 

profissionais estes dois elementos não podem ser fundidos porque 

embora sujeito individual e sujeito profissional estejam estritamente 

ligados, são claramente distintos e tem uma natureza muito diferente e 

portanto a sua fusão só confunde a sua compreensão.” (Granja, 2008, 

pp.106-107)  

O assistente social, como qualquer outro profissional, sente necessidade de 

estabelecer a sua forma identitária na medida em que atribuem sentido à ação que 

desenvolvem. Contudo, as atividades profissionais dirigidas ao serviço social são 

efetivamente complexas no que toca a esta construção de identidade. (Granja, 2008) 

 Nos dias que correm, estes profissionais  

“(…) são constrangidos a uma adaptação permanente da actividade 

sócio-cognitiva e da acção profissional esperada devido a mudanças 

aceleradas: nos fenómenos sociais, nas relações sociais, nos problemas 

das populações que geram novos problemas da acção profissional; na 

multiplicação de conhecimentos das ciências sociais e humanas que 

fundamentam a acção profissional; nas dinâmicas de mudança na 

sociedade; nas normas que regulam as políticas sociais e nos papéis 

atribuídos; na crescente individualização da sociedade provocada pela 

fragmentação dos actores colectivos e comunidades tradicionais; nas 

alterações no campo profissional e mercado de trabalho; nos diversos; 

centros de decisão cada vez mais diversificados e em mutação que 

exigem processos de mediação e negociações sempre em 

reestruturação.” 

 A verdade é que ao construirmos a nossa forma identitária, também nos estamos 

a permitir reconhecer-nos como agentes profissionais, ou seja, identifica a sua atividade, 

o papel social e o saber da ação que, no fim, lhe atribui autoridade e confiança junto do 
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público intervencionado. (Granja, 2008) 

 Na contribuição da construção da identidade estão também os diferentes 

contextos em que cada um de nós se insere e, inquestionavelmente, são considerados 

geradores de interações que têm influência e contribuem para a mesma construção. 

(Fialho, 2017) 

O que Fialho (2017), na afirmação acima, quer transmitir é precisamente o facto de que 

cada um de nós está inserido em contextos diferentes, significando também que cada 

um de nós irá adotar uma identidade individual e profissional distinta. Não melhor ou 

pior, mas diferente, pelo que as vivências do profissional x podem levá-lo a agir e a 

opinar de determinada forma e as vivências do profissional y completamente o inverso.  
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Capítulo III. Contextualização da Região Alentejo e relação com 

o Envelhecimento 

3. Contextualização da Região: Alentejo 

Portugal é um país afetado pelo “fenómeno” do duplo envelhecimento pelo que, 

consequentemente, tendo por causa a maior esperança de vida e o menor número de 

nascimentos, este número de nascimentos não seja capaz de colmatar o facto de as 

pessoas, nos dias que correm, viverem até mais tarde. 

 

Tabela 4. População Residente em Portugal, nos Grupos Etários 0-4 anos, 5-9 anos, 65-
69 anos e 70-74 anos. 

 

Período 

de 

referência 

de dados 

Local de 

Residência 

Nacionalidade 

(Grupo de 

países) 

População residente (N.º) por Sexo, Grupo 

etário e Nacionalidade; Anual 

2020 Portugal Portugal 

0 – 4 anos 
5 – 9 

anos 

65 – 69 

anos 

70 – 74 

anos 

N.º N.º N.º N.º 

421 260 
421 

837 

601 

642 
537 600 

População residente (N.º) por Sexo, Grupo etário e Nacionalidade (Grupos de países); 

Anual - INE, Estimativas anuais da população residente 

Fonte: www.ine.pt 

Por 2020 não ser um ano afeto aos Censos, os números acima são estimativas 

realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística e estima-se que, no ano indicado, 

existiam 421260 indivíduos a viver em Portugal pertencentes ao grupo etário dos 0 aos 

4 anos e 601642 indivíduos do grupo etário dos 65 aos 69 anos. 

No grupo etário dos 5 aos 9 anos, a estimativa rondou aproximadamente a 

existência de 421837 indivíduos enquanto que, no grupo etário dos 70 aos 74 anos, 

contabilizaram (aprox.estimativa) 537600 indivíduos. 

Este facto não é visível em todas as regiões do país, mas a verdade é que tem 

http://www.ine.pt/
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maior peso em algumas delas, como por exemplo no Alentejo. 

O Alentejo é dividido em 4 partes, sendo elas: 

- Alto Alentejo; 

- Alentejo Central; 

- Baixo Alentejo; 

- Alentejo Litoral. 

 

Figura 2. Composição da Região do Alentejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.ccdr-a.gov.pt/mapas/ 

 
Em 2021 foram realizados Censos, pelo que recorrendo aos Resultados 

Preliminares dos mesmos:5 

 

 

 
5 https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html 
 

https://www.ccdr-a.gov.pt/mapas/
https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
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Tabela 5. Censos 2021: Habitantes e Taxa de Variação (2011-2021) 

Alentejo: Habitantes em 2021 
Taxa de Variação (2011- 

2021) 

Alto Alentejo 104 989 -11,4% 

Alentejo Central 152 436 -8,6% 

Alentejo Litoral 96 490 -1,5% 

Baixo Alentejo 114.887 -9,3% 

 
Fonte: https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html 

 

Hierarquicamente, o Alto Alentejo foi quem perdeu mais população, seguido do 

Baixo Alentejo, do Alentejo Central e, por fim, o Alentejo Litoral. 

E se por um lado, podemos afirmar que estamos perante uma baixa densidade 

demográfica e que uma das soluções passar por apostar ao nível do desenvolvimento 

local, económico e regional; por outro, é importante ter consciência de que são 

inúmeros os fatores que podem condicionar esta aposta no desenvolvimento e o 

porquê, bem como ter em conta a “pirâmide invertida”. 

“(…) factores geográficos e estruturais e no qual estão incluídas variáveis 

como o clima, recursos naturais, localização e acessibilidade da região, 

bem como as infraestruturas existentes. Cada uma destas variáveis pode 

afectar positiva ou negativamente o desenvolvimento de uma região, 

sendo que factores como o clima agreste, o isolamento, ou a escassez de 

recursos são, por vezes, suficientes para afastar a população de um 

local, funcionando como principais responsáveis pela baixa densidade 

populacional ou reduzido nível de desenvolvimento de uma região. (…) 

Conjuntura económica global, características do mercado interno, oferta 

de emprego, diversidade ou especialização das actividades económicas, 

base económica local, custos de transporte, infraestrutura industrial 

existente, estrutura e qualificação da mão de obra ou nível salarial.” 

(Lourenço, 2011, p.7) 

Para complementar esta contextualização, são apresentadas de seguida, as taxas 

de natalidade e mortalidade, o índice de envelhecimento e as taxas de desemprego e a 

do rendimento social de inserção, pelo que foi necessário recorrer ao INE. 

https://censos.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html
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Tabela 6. Índice de Envelhecimento no Alentejo (2017-2020) 
 

Período de referência Nível local Sexo Nº 

2020 Alentejo HM 208,9 

2019 Alentejo HM 206,1 

2018 Alentejo HM 203,1 

2017 Alentejo HM 199,2 

Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no INE 
 

Segundo o que nos é visível conforme os dados cima, o índice de 

envelhecimento, que representa a relação entre a população idosa e a população jovem, 

tem vindo a aumentar de ano para ano apresentando uma tendência para assim se 

manter. 

 

Tabela 7. Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade no Alentejo (2017-2020) 
 

Período de referência Nível local Sexo 
Taxa de 

Natalidade 

Taxa de 

Mortalidade 

2020 Alentejo HM 7,6 16,1 

2019 Alentejo HM 7,6 14,8 

2018 Alentejo HM 7,6 14,8 

2017 Alentejo HM 7,3 14,2 

Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no INE 
 

A taxa de mortalidade comparativamente à taxa de natalidade é maior, o que 

significa que continuam a morrer mais pessoas do que existem crianças a nascer, o que 

causa o desequilíbrio e contribui para a pirâmide “invertida”. 

 

Tabela 8. Taxa de desemprego, por trimestres, ao nível do ensino superior (2017-2021) 
 

Período de Referência Nível 
Local 

Sexo Ensino % 

3º trimestre de 2021 Nacional HM Superior 5,4 

3º trimestre de 2020 Nacional HM Superior 6,6 

3º trimestre de 2019 Nacional HM Superior 5,7 
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3º trimestre de 2018 Nacional HM Superior 5,3 

3º trimestre de 2017 Nacional HM Superior 6,5 

Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no INE 
 

 
 
 
 
 

Tabela 9. Taxa de desemprego (todos os níveis de escolaridade) no Alentejo entre os 
anos de 2017 e 2020 

 
Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no INE 

 

Embora estejamos a falar da taxa de desemprego nas duas tabelas e os dados 

serem semelhantes, é importante referir que os dados da tabela 8 não estão disponíveis 

ao nível do Alentejo, pelo que ao referirmo-nos aos dados de desemprego no Alentejo 

estamos a englobar todo o tipo de escolaridade e apenas entre os anos de 2017-2020, 

como é possível verificar na tabela 9. 

Os dados acima não são tão distintos quanto isso e, independentemente do nível 

de escolaridade, a taxa de desemprego tende a diminuir de ano para ano. Contudo, o 

nível do ensino superior sofre aparentemente, (com base nos dados) uma diminuição 

menos constante como podemos apurar nos 3ºs trimestres de 2019 e 2020. 

O importante também é verificar os beneficiários do rendimento social de 

inserção e fazer um complemento de dados, pois a verdade é que os números, ao longo 

dos últimos anos, também têm vindo a descer: 

 

 

 

 

Período de 

referência 
Local Sexo % 

2020 Alentejo HM 5,9 

2019 Alentejo HM 6,9 

2018 Alentejo HM 7,2 

2017 Alentejo HM 8,4 
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Tabela 10. Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (2017-2020) 

 
Fonte: Elaboração própria com base na informação disponível no INE 

 

O facto de a taxa de desemprego apresentar uma diminuição pode estar ligado 

ao facto do número de beneficiários do RSI também apresentar uma consecutiva 

diminuição, pelo que existe a possibilidade destas pessoas estarem, neste momento, 

empregadas. 

 

3.1. O “fenómeno” do Envelhecimento, as Respostas Sociais e a 

Importância das mesmas no Serviço Social 

3.1.1. Envelhecimento – sociedade tradicional e sociedade contemporânea  

“Desde sempre os profissionais de Serviço Social foram chamados para administrar 

e gerir recursos sociais e para o estabelecimento de relações de ajuda junto das pessoas 

idosas e ou das famílias de idosos.” (Silva, 2018 p.47) 

Comparativamente à sociedade tradicional, atualmente (na sociedade 

contemporânea) o envelhecimento e a forma como a pessoa idosa é tida em conta 

sofreram uma grande alteração. E, como tal, Mouro (2013) afirma precisamente isso: as 

pessoas idosas sofreram uma alteração de estatuto social, isto é, perderam poder a nível 

familiar e valor no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

Período 

de 

referência 

 
Local 

 
Sexo -25 

anos 

25-39 

anos 

40-54 

anos 

 
55+ 

 
Total 

2020 Alentejo HM 9098 3166 3570 2637 18471 

2019 Alentejo HM 9579 3336 3928 2649 19492 

2018 Alentejo HM 9964 3688 4332 2739 20723 

2017 Alentejo HM 10446 4055 4752 2661 21914 
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Figura 3. Estatuto do idoso na Sociedade Tradicional 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Mouro (2013) 

 

Figura 4. Estatuto do idoso na Sociedade Contemporânea  

 
 
 
 
 

Fonte: Mouro (2013) 
 

Com estas alterações, a pessoa idosa fica vulnerável e à margem daquele que é 

o seu novo estatuto na sociedade moderna, sendo que “(...) , a idade avançada não 

implica em dependência.” (Organização Mundial da Saúde, 2015,p.3) e pode, assim, 

estar completamente capacitado para trabalhar e ser-lhe retirado esse direito pela 

idade que apresenta. 

Através do que foi descrito anteriormente podemos afirmar que, de certa forma, 

é gerada uma controvérsia uma vez que, para a sociedade, a pessoa idosa passa a ser 

vista como “inerte” e, no fundo, pode estar bem e capacitada para continuar a 

desempenhar funções. 

Atualmente, segundo Azevedo (2015, p.25) “a definição da pessoa idosa inicia-

se aos 65 anos nos países desenvolvidos e aos 60 anos nos países em desenvolvimento 

(OMS 1984 cit por OMS 2005).” 

 

"ancião"

"mais-valia em 
termos de 
experiência"

"conhecimento"

"dispensáveis"

conhecimento 
e experiências 
de vida não 
são valorizadas

perdeu o 
estatuto de 
ancião na 
família
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3.1.2.  Respostas Sociais para Idosos (contexto do envelhecimento acentuado no 

Alentejo) 

A Segurança Social disponibiliza sete respostas de apoio social direcionadas para 

pessoas idosas com o objetivo de promover a “autonomia, a integração social e a 

saúde.”6 

 

 

⎯ Serviço de Apoio Domiciliário 

Segundo o Despacho Normativo n.o 62/99, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), 

vai de encontro à prestação de cuidados individuais no domicílio aos indivíduos e às suas 

famílias quando por motivos, tais como: doença, deficiência ou outros impedimentos, 

estes não tenham capacidade/possibilidade de assegurar a satisfação das suas 

necessidades de nível básico ou as atividades da vida diária, temporária ou 

permanentemente. 

 

⎯ Centro de Dia 

“O Centro de Dia é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, que 

consiste na prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção 

dos idosos no seu meio sócio-familiar.” (Bonfim e Saraiva, 1996, p.7) 

 

Alguns dos objetivos do Centro de Dia, segundo Bonfim e Saraiva (1996), são: 

1. Satisfazer as necessidades básicas dos indivíduos; 

2. Prestar apoio psico-social; 

3. Fomentar relações interpessoais ao nível dos idosos e dos 

mesmos com grupos de outras faixas etárias, de forma a evitar o 

isolamento. 

 

⎯ Centro de Convívio  

 
6 Respostas Sociais para Idosos, disponível em www.seg-social.pt, acedido a 09 de março de 2022 
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“Resposta social de apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas 

e dinamizadas com participação ativa das pessoas idosas, residentes numa determinada 

comunidade.”7 cujo objetivos são: 

1. Prevenção da solidão e isolamento; 

2. Incentivo à participação e inclusão na vida social; 

3. Fomentar relações interpessoais e entre gerações; 

4. Contribuir para o retardo ou evitar o internamento nas instituições. 

 
 

⎯ Centro de Noite 

“Segundo o Guião técnico aprovado por despacho, o Centro de Noite é uma 

resposta social, desenvolvida em equipamento, que tem por finalidade o acolhimento 

noturno, prioritariamente para pessoas idosas com autonomia que, por vivenciarem 

situações de solidão, isolamento ou insegurança necessitam de suporte de 

acompanhamento durante a noite.” (Pinto, 2012, p.7) 

 

⎯ Acolhimento Familiar 

“Segundo o Decreto-lei no391/91, de 10 de Outubro, o acolhimento familiar para 

pessoas idosas, é uma resposta social que consiste em integrar, temporária ou 

permanentemente, em famílias consideradas idóneas, pessoas idosas quando, por 

ausência ou falta de condições de familiares e/ou inexistência ou insuficiência de 

respostas sociais, não possam permanecer no seu domicílio." (Pinto, 2012, p.7) 

 

Alguns dos objetivos destas respostas sociais são: 

1. Acolhimento das pessoas idosas (sendo o máximo três pessoas), que estejam 

dependentes e estejam a perder a sua autonomia ou vivam isoladas e não tenham 

apoio familiar; 

2. Garantir às pessoas em acolhimento um ambiente sociofamiliar digno e de 

encontro à satisfação das necessidades e respeitar a identidade, privacidade e 

personalidade; 

 
7 Conceito de Centro de Convívio, disponível http://www.seg-social.pt/idosos, acedido a 09 de 
março de 2022 
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3. Evitar ou atrasar a institucionalização. (Pinto, 2012) 

 

⎯ Estruturas Residenciais 

“A Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) é uma resposta social desenvolvida em 

alojamento coletivo de utilização temporária ou permanente. Esta resposta social 

tem como objetivos: 

a) Proporcionar serviços permanentes e com qualidade, adequados à satisfação 

das necessidades dos seus residentes; 

b) Contribuir para a estabilização ou retardamento do processo de 

envelhecimento; 

c) Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar 

e potenciar a integração social; 

d) Promover a qualidade de vida dos residentes, através da prestação de 

cuidados pessoais e de saúde, proporcionando-lhes as condições necessárias 

para a promoção da sua independência, dignidade pessoal e autoestima;” 

(Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, 2016, p.2,3) 

 

⎯ Centro de Férias e Lazer 

“Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada à satisfação de 

necessidades de lazer e de quebra da rotina, essencial ao equilíbrio físico, psicológico e 

social dos seus utilizadores.” (Segurança Social, 2006, p.1.4) 

Os objetivos desta resposta social são: 

1. Proporcionar aos utentes: 

2. Estadias fora do quadro habitual de vida; 

3. Contactos com comunidades e espaços diferentes; 

4. Vivências em grupo, como formas de integração social; 

5. Promoção do desenvolvimento do espírito de inter-ajuda; 

6. Fomento da capacidade criadora e do espírito de iniciativa. 

 

(Segurança Social, 2006) 
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3.1.3. Importância das Respostas Sociais e Intervenção do Assistente Social 

A população idosa tem vindo a aumentar, quer em nível de proporção, quer em nível 

do aumento da média de esperança de vida. Desta forma, é importante que existam 

Respostas Sociais que correspondam e respondam às expectativas e necessidades desta 

população. 

 

 

Figura 5. Evolução do nº de Respostas Sociais por População Alvo (2000-2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo o Relatório de 2017, da Carta Social (Rede de Serviços e Equipamentos), 

as principais respostas sociais referentes às Pessoas Idosas (SAD, CD E ERPI), desde 2000, 

têm vindo a crescer em quantidade, apresentando um desenvolvimento de 59%.  

Em 2017, as respostas sociais cujo aumento foi maior foram nomeadamente, o 

SAD e ERPI representados assim por um valor de 70% e 71% em relação ao ano de 2000. 

Assim, uma vez que a população idosa está em constante crescimento, tal como 
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acontece no Alentejo, é saudável e importante que as respostas sociais tentem 

acompanhar esse aumento de forma a equilibrar a procura com a oferta. Necessário é, 

também, para acompanhar esta evolução que os técnicos estejam e sejam qualificados 

para tal posição: o caso dos assistentes sociais.  

“O serviço social com o idoso tem o desafio de consciencializar a 

sociedade do seu papel, garantindo-lhes o seu lugar na sociedade. É 

importante que haja uma readaptação das políticas sociais ao novo 

contexto de modo a que sejam implementados serviços de qualidade e 

que estes possam corresponder às expectativas dos utentes. Também é 

importante que o serviço social reflita sobre os problemas sociais através 

das suas práticas e contribuía para “a construção de uma sociedade 

proativa onde as pessoas mais velhas se constituam como mais valia na 

superação das dificuldades (ibidem)”(Silva, 2018, p.40) 

 

Capítulo IV. Mercado de Trabalho, Empregabilidade e 

Desemprego – Relação com o Serviço Social e COVID-19 

4. Mercado de Trabalho, Empregabilidade e Desemprego  

No tempo dos nossos avós, por exemplo, muitas das vezes ou a maioria das vezes o 

emprego que os levava até à pensão de velhice era o mesmo com que iniciaram o seu 

percurso profissional. No entanto, os tempos mudam e, como tal, todos os dias 

acontecem situações novas que nos deixam em circunstâncias completamente 

diferentes, como por exemplo “(…) as alterações organizacionais, o aumento do 

desemprego e a necessidade de flexibilizar os modelos organizacionais permitiram 

aumentar a dinâmica no mercado laboral (Rebelo, 2006).” (Lopes, 2017, p.3) 

Atualmente existem três dimensões, segundo McQuaid e Lindsay (2005) citado 

por Lopes (2017), que se interligam face à empregabilidade na medida da interação 

entre o individuo e o mercado de trabalho: “os factores individuais, as circunstâncias 

pessoais e os factores externos, analisados especialmente em economia.” (Lopes, 2017, 

p.3 citando McQuaid e Lindsay, 2005) 

 

 



 

Página | 42  
 

Tabela 11. Três dimensões - Interação entre o Individuo e o Mercado de Trabalho 

Fonte: Adaptação de informação presente na Dissertação de Lopes (2017) 
 
 
 

Na tentativa de expor e explicar melhor o que é o desemprego, é importante 

referir o conceito do mesmo, bem como o conceito de empregabilidade pois está 

diretamente relacionado com a evolução do fenómeno do desemprego. 

“A palavra desemprego é utilizada para definir os indivíduos 

que não possuem ocupação remunerada, falta de trabalho 

e que faça parte da população activa; a inserção do 

conceito de empregabilidade visa alertar a organização do       

mercado de trabalho colocando em causa os sistemas de 

educação e de formação que permitem dotar os indivíduos de 

capacidades/competências perante a necessidade do 

sistema económico (Almeida, 2007).” (Lopes, 2017, pp.6,7) 

A perda de emprego pode trazer consequências graves à nossa saúde mental e 

o nosso bem-estar psicológico, como por exemplo: depressão, ansiedade, 

comportamentos aditivos, entre outros. O que significa que, para além de um problema 

económico, o desemprego também deve ser analisado de forma a aumentar ou 

reformular as intervenções sociais, económicas e políticas. (Loureiro, 2006 citado por 

Lopes, 2017) 

Sabe-se que acesso ao mercado de trabalho está num ponto de saturação, ou 

seja, as ofertas que existem podem, ou não, satisfazer quem procura. E caso não 

satisfaçam, criam um desajuste. Por esse motivo, criou-se a “(…) produção das 

categorias estatísticas e sociais de “jovem à procura de primeiro emprego” e 

“desempregado”.” (Pedroso, 2005, p.11) 

No entanto, e relacionando com as áreas de especialização, o acesso ao mercado 

Fatores Individuais Circunstâncias Pessoais Fatores Externos 

“competências 
académicas” 

“circunstância familiar, 
cultura de trabalho e acesso 

a recursos 

“tendências 
macroeconómicas, às 

configurações contratuais, 
às condições de trabalho e 

às estratégias de 
recrutamento das 

organizações” 

“soft skills” 
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de trabalho está, consequentemente, relacionado com a taxa de empregabilidade de 

cada curso. Se um curso tiver uma taxa de empregabilidade muito alta, a probabilidade 

de um individuo ser inserido profissionalmente no mercado de trabalho, na sua área, é 

maior do que a de alguém que se licenciou num curso cuja taxa de empregabilidade é 

mais baixa. 

A taxa de emprego (PORDATA) regista, em indivíduos com o ensino superior, no 

ano de 2020 uma percentagem de 76,9. No entanto, não significa que estejam a 

trabalhar na área em que se formam ou que sejam recém-licenciados. Desta forma, 

pesquisei por ofertas de emprego para recém-licenciados, onde encontramos 

maioritariamente ofertas para pessoas elegíveis para estágios profissionais, cuja 

duração é de 9 meses. 

Estes estágios profissionais abrangem: 

“Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 

anos, com uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional 

de Qualificações (QNQ); Pessoas com idade superior a 30 e menor ou 

igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, 

desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de 

nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ ou se encontrem inscritas em Centro 

Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ; 

Pessoas com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas 

há    mais de 12 meses, detentoras de uma qualificação de nível 2 ou 3 

do QNQ que se encontrem inscritas em Centro Qualifica, ou de nível 4, 5, 

6, 7 ou 8 do QNQ (…)”8 

Apesar de não serem visíveis muitas ofertas com contratos a longo prazo, 

existem estes estágios que possibilitam os jovens a ganhar experiência e lhes dão a 

hipótese de entrarem no mercado de trabalho com mais e maior facilidade, pois podem 

ficar nos locais onde realizam os estágios e, caso não fiquem, é uma experiência que 

levam e lhes podes facilitar a entrada noutro trabalho. 

Para além destes estágios, existem outras medidas ativas de emprego, como por 

exemplo: 

 
8 Informação disponível no site 
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosAtivarPT.jsp, acedido no dia 10-06- 
2021  
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Tabela 12. Medidas Ativas de Emprego 
 

Medidas Ativas de Emprego 

Emprego Jovem Ativo 

Apoio à Contratação 

Empreendedorismo 

Emprego-Inserção 

Reabilitação Profissional 

Fonte: https://www.iefp.pt/medidas-de-emprego 
 
 

Contudo, o mercado de trabalho como o conhecemos na área do Serviço Social 

teve início simultaneamente à evolução da formação académica (Antunes, 2015), pelo 

que o Serviço Social é: 

“(…) uma profissão de intervenção e uma disciplina académica que 

promove o desenvolvimento e a mudança social, a coesão social, o 

empowerment e a promoção da Pessoa. Os princípios de justiça social, 

dos direitos humanos, da responsabilidade coletiva e do respeito pela 

diversidade são centrais ao Serviço Social.” (Associação dos Profissionais 

de Serviço Social, 2021, online) 

 

4.1. COVID-19: impacto no mercado de trabalho dos Assistentes Sociais 

Segundo a Direção Geral de Saúde: 

“Este novo agente nunca tinha sido identificado anteriormente em seres 

humanos. A fonte da infeção é ainda desconhecida. Ainda está em investigação 

a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada e já existe 

infeção em vários países e em pessoas que não tinham visitado o mercado de 

Wuhan. A investigação prossegue.”9  

Contudo, a Organização Mundial da Saúde atribuiu o nome de COVID-19 à doença 

provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2 que pode, ou não, causar infeções 

respiratórias graves como, por exemplo, a pneumonia.  

Foi, para todos, uma grande surpresa bem como incerteza, insegurança, quebra de 

 
9 1 Informação disponível no site da Direção-Geral de Saúde (https://covid19.min 
saude.pt/category/perguntas-frequentes/), consultado a 03-07-2022 

https://www.iefp.pt/medidas-de-emprego
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rotina, entre muitas outras coisas que não conseguimos ver a olhos nus.  

Os Assistentes Sociais são dos muitos profissionais que estiveram, têm estado e 

continuarão a estar na linha da frente no que toca à atuação no contexto da pandemia, 

pelo que é importante determinar o tipo impacto no mercado de trabalho dos mesmos. 

Contudo, existe a necessidade de especificar que este impacto tanto pode ser positivo 

ou negativo, como pode ser positivo em alguns aspetos e negativos noutros, o que 

significa que não há apenas um caminho a seguir e é importante ter em conta todas as 

vertentes.  

Segundo o Relatório de Estudo “Desafios ao Serviço Social no contexto da COVID-

19” de Júlia Cardoso, Duarte Vilar e Inês Casquilho-Martins (2020), os assistentes sociais 

referem várias dificuldades sentidas, como por exemplo: 

“Aumento do volume de trabalho/nº de casos  

Aumento dos problemas sociais e falta de recursos/informação dos Utentes 

Contactos com utentes  

Diagnóstico da situação  

Falta de capacidade de resposta das autoridades de Saúde e/ou Segurança 

Social 

Falta de recursos humanos  

Fraca articulação em rede  

Gestão de recursos humanos  

Gestão do stress  

Implementação do Plano de Contingência  

Inexistência ou escassez de respostas adequadas ao contexto  

Pressão institucional interna  

Realização da atividade profissional em teletrabalho  

Respostas de saúde  

Segurança na intervenção  

Outras 

(…)” (p.24) 

Em nenhuma das opções acima é referido, por exemplo, o despedimento face à 

pandemia, no entanto é importante esclarecer que por não existirem muitos estudos 

acerca da problemática, torna-se difícil confirmar esse facto. Contudo, e segundo o 

relatório acima, os profissionais sentiram sim um aumento do volume de trabalho, o que 
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leva a afirmar que existiu um avolumar de trabalho aos profissionais do serviço social no 

que toca ao impacto ao nível do mercado de trabalho. 

 

Parte II – Estudo Empírico  

Capítulo V – Opções Metodológicas    

5. Quadro Metodológico  

Neste ponto é descrito o modelo de investigação referente ao estudo, sendo a opção 

metodológica abordada no presente trabalho de dissertação o estudo exploratório, uma 

vez que este se baseia nos fatores/causas que ajudam a explicar as mais diversas 

realidades e/ou fenómenos, neste caso, a inserção no mercado de trabalho dos jovens 

recém-licenciados, no ano de 2020, em Serviço Social pelo Instituto Politécnico de Beja.  

Para além de estudo exploratório, é também um estudo quantitativo pois “(…) 

constitui-se como um processo sistemático de recolha de dados observáveis e 

quantificáveis, baseado na observação de factos, acontecimentos e fenómenos 

objetivos, que existem independentemente do investigador (Freixo, 2011, p. 144).” 

Santos, L.& Lima, J. (2019, p.25). 

 O estudo quantitativo tem como técnica alusiva, o inquérito por questionário 

que, consequentemente, pode ter as seguintes características: 

“(…) (i) questionário do tipo aberto, no qual são utilizadas perguntas de 

resposta aberta, sendo que este tipo de questionário possibilita 

respostas de maior profundidade, mas é de interpretação mais difícil; (ii) 

questionário do tipo fechado, que recorre a questões de resposta 

fechada e que apresenta como caraterística principal ser bastante 

objetivo, o que facilita o tratamento e a análise da informação, mas 

também pode, de alguma forma, “direcionar” a resposta do sujeito ao 

qual é aplicado; e (iii) questionário de tipo misto, que apresenta 

perguntas de resposta aberta e fechada (Sousa & Baptista, 2011, p. 91).” 

Santos, L.& Lima, J. (2019, pp.26-27). 
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Figura 6. Processo da Investigação 

 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 

5.1. Questão de Partida 

A questão de partida tem presente as intenções e perspetivas do investigador, pelo 

que deve estar, desde o início, associada à clarificação, exequibilidade e pertinência.  

(Quivy, 2008) 

Como tal, para o presente de trabalho de dissertação, foi estabelecida a seguinte 

questão de partida: 

 “Como é encarada a situação, face ao mercado de trabalho, pelos licenciados em Serviço 

Social, do Instituto Politécnico de Beja no ano de 2020, no que se refere à integração 

enquanto profissionais, estabilidade e funções na carreira tendo em conta os últimos 

dois anos sob efeito de pandemia COVID-19?”, 

 

5.1.1. Objetivos de Investigação 

“Os objectivos gerais e específicos consistem naquilo que se pretende atingir com a 

pesquisa.” (Gouveia, 2012, p.46) 

Assim, tendo em conta presente investigação, foram definidos um objetivo geral e 

sete específicos, tais como: 

⎯ Objetivo Geral:  

o Compreender de que forma os licenciados em Serviço Social, pelo Instituto 

Politécnico de Beja ano de 2020, encaram a situação face ao mercado de 

1ª etapa

•Identificação e 
contextualização 
do problema;

•Definição da 
questão de 
partida, objetivos 
e hipóteses;

•Pesquisa 
bibliográfica.

2ª etapa

•Metodologia;
Inquérito por 
Questionário.

3ª etapa

•Recolha e análise 
de dados;

•Conclusões;

•Limitações do 
estudo.
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trabalho no que se refere à integração enquanto profissionais, 

estabilidade e funções tendo em conta os possíveis efeitos da pandemia 

COVID-19. 

⎯ Objetivos Específicos:  

o Caracterizar o local de trabalho, bem como o vínculo à entidade 

empregadora;  

o Quantificar, em média, o tempo que demoraram a arranjar trabalho; 

o  Identificar a existência (ou não) de estágio profissional;  

o Caracterizar a opinião acerca da formação contínua pós-licenciatura, 

empregabilidade e mercado de trabalho da profissão;   

o Identificar o regime de desemprego (caso exista) – rendimento social 

de inserção, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego, 

entre outros;  

o Caracterizar as funções desempenhadas no local de trabalho; 

o Identificar o tipo de impacto da COVID-19 no mercado de trabalho dos 

Assistentes Sociais. 

 

5.1.2. Hipóteses de Investigação 

As hipóteses são proposições que construímos de forma a compreender ou 

explicar, antecipada e provisoriamente, um fenómeno. Ou seja, constituem linhas 

de orientação que seguem caminhos do que se pretende, por exemplo com o 

estudo, demonstrar. (Gouveia, 2005, citando Pardal & Lopes, 2011) 

Para o desenvolvimento do presente estudo, foram estabelecidas as seguintes 

hipóteses que orientaram a pesquisa: 

⎯ Existe uma relação de desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego na 

área do Serviço Social; 

⎯ A relação de desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego na área do 

Serviço Social têm um impacto negativo no desemprego; 

⎯ Existe uma relação pouco favorável entre o mercado de trabalho e o tipo de 

vínculo às entidades empregadoras; 

⎯ Existe uma relação menos positiva entre o mercado de trabalho e os licenciados 
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com menos experiência profissional; 

⎯ A COVID-19 exerce um efeito negativo no mercado de trabalho dos Assistentes 

Sociais. 

 

 

5.2. Público-Alvo e Processo de Amostragem 

O público-alvo do presente estudo são os licenciados em Serviço Social, no ano 

de 2020, pelo Instituto Politécnico de Beja. Foram contabilizados 49 licenciados, 

através do mapa de defesa dos relatórios de estágios fornecido pela atual 

coordenadora do presente mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e 

Desenvolvimento Local. 

Por se tratar de um número “reduzido”, considerei uma amostragem não 

probabilista intencional por conveniência, onde existiu a facilidade em comunicar com 

os mesmos e deixá-los conscientes do presente trabalho e do quão importante seria 

obter a resposta dos mesmos.  

Ainda que tenham sido enviados inquéritos a toda a população, não foi possível 

obter a resposta de todos os alunos. 

 

5.3. Técnicas e Instrumentos de Recolha de Dados 

Para caracterizar o público-alvo inserido neste estudo, isto é, os licenciados em 

Serviço Social, no ano de 2020, pelo Instituto Politécnico de Beja foi realizado um 

inquérito por questionário: 

“Um inquérito por questionário é um conjunto de questões sobre um 

problema, previamente elaboradas, para serem respondidas por um 

determinado sujeito, por escrito ou oralmente.” (Serafim, s/a, p.157),  

O meio utilizado para a obtenção de respostas ao inquérito por questionário foi 

a Internet, uma vez que, apesar de não se tratar de uma amostra grande, existe uma 

grande dispersão geográfica e não seria fácil de outra forma. Por se tratar de um meio 

de comunicação online, o inquérito foi realizado através do Google Forms. No 

questionário foram explicados os objetivos do estudo com o intuito de recolher 

informações relativamente à caracterização individual, como por exemplo, a idade, 

sexo, concelho de residência; se estão empregados ou desempregados e, caso estejam 
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empregados, que tipo de medida se trata: contrato, estágio profissional; opiniões 

pessoais acerca da empregabilidade e mercado de trabalho da profissão; entre outros.  

 A forma mais prática e rápida que considerei, de forma a conseguir chegar a 

todos os presentes do público-alvo, foi através de mensagens privadas e também 

disponibilizar, para todos, no grupo da turma do Facebook. Esta recolha de dados teve 

início no dia 12 de maio de 2022, contudo e devido à fraca adesão relativamente às 

respostas, no passado dia 26 de junho do presente ano voltei a insistir, não só em 

privado, mas também disponibilizando o inquérito para todos no grupo online. Contudo, 

a última resposta recebida foi no dia 29 de junho de 2022.  

Para efeitos estatísticos, apenas foram consideradas válidas 21 respostas.  

5.4. Tratamento e Análise de Dados  

O tratamento de dados do inquérito por questionário, foi realizado no Excel - 

software que ajudou a medir as variáveis e a tirar conclusões através de gráficos e 

tabelas – ou seja, toda a informação obtida e presente no Google Forms foi transferida, 

objetivamente e com rigor, para o Excel de forma a, mais tarde, criar gráficos e tabelas 

com o intuito de proceder à análise. 

De forma a que o tratamento de dados, bem como a sua análise, fosse mais prática 

e menos confusa o inquérito esteve, desde sempre, dividido por categorias:  

⎯ Caracterização individual; 

⎯ A Inserção no Mercado de Trabalho dos Recém-licenciados em Serviço Social; 

⎯ COVID-19 e o Serviço Social; 

⎯ Uma última parte em que é feito o agradecimento pela participação e é 

pedido um conselho, na ótica do inquirido, para o recém-licenciado. 

 

5.5. Apresentação de Resultados 

Este tópico tem como objetivo a apresentação dos principais resultados do 

estudo, decorrentes da análise dos dados recolhidos através da aplicação do inquérito 

por questionário ao público-alvo.  

 

Caracterização Individual  

Gráfico 1. Género 
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Relativamente à caracterização individual e, em primeiro lugar, temos o género 

dos inquiridos. Como é possível ver, através do gráfico abaixo, o público-alvo que teve 

interesse em participar e responder ao inquérito é maioritariamente do sexo feminino, 

correspondendo a 86% (18 inquiridas) ao mesmo e a 14% (3 inquiridos) ao sexo 

masculino.  

 

 

 

Gráfico 2. Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima dá-nos a possibilidade de reter que, efetivamente, se trata de um 

86%

14%

Feminino: Masculino:
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público-alvo jovem cujas idades são maioritariamente entre os 20 a 24 anos, havendo 

alguma expressão na faixa etária dos 25 a 29 anos – 5 inquiridos optaram por não revelar 

a idade. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Concelho de Residência 

 

Quanto ao concelho de residência, são vários os concelhos referidos, como tais: 

Aljustrel, Beja, Castro Verde, Faro, Lagos, Torres Novas, Lisboa, Monchique, Moura, 

Reguengos de Monsaraz, Santiago do Cacém, Serpa, Barreiro, entre outros. Contudo, os 

concelhos com maior expressão são Beja, Aljustrel e Lisboa.  
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A Inserção no Mercado de Trabalho dos Recém-licenciados em Serviço Social 

Gráfico 4. Neste momento, encontra-se a trabalhar na área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relativamente à questão “Neste momento encontra-se a trabalhar na área?”, 

33% dos inquiridos responderam que sim, 48% dos mesmos responderam que não e 

19% não respondeu.  

Quanto ao tempo, em média, que demoraram a conseguir arranjar emprego bem 

como o local onde estão empregados, obtiveram-se as seguintes respostas: 

⎯ “1 ano 

⎯ 9 meses 

⎯ 2 anos 

⎯ Assim que terminei a licenciatura 

⎯ 1 ano e meio 

⎯ 1º emprego assim que terminei a licenciatura, 2º emprego 4 meses, mas sempre 

a contratos de substituição até ao estágio profissional” 

Os locais de emprego variam maioritariamente entre as misericórdias, municípios, 

os CLD’s (Contratos Locais de Desenvolvimento Social) e a Organização dos Jovens 

dos Países de Língua Portuguesa. 

 

33%

48%

19%

Sim Não NR
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Gráfico 5. Que tipo de vínculo (exemplo: contrato) existe com a entidade 

empregadora? 

 

A maioria dos inquiridos encontra-se, neste momento, a realizar estágio profissional 

(57%). Havendo, ainda, 29% dos mesmos num contrato a termo certo e 14% a prestação 

de serviços.  

 

 

 

Gráfico 6. Considera que as funções que desempenha estão de acordo com as 

funções da profissão do Assistente Social? 

 

29%

14%

57%

Termo Certo Prestação de Serviços Estágio Profissional

43%

57%

Sim Não
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A maioria dos inquiridos considera que não desempenha funções de acordo com 

a profissão do Assistente Social, contudo 43% dos mesmos não partilha da mesma 

opinião. 

 

Relativamente à questão “1d. Justifique a resposta à questão 1c. referindo as 

funções que desempenha.”, foram dadas respostas como:  

“tudo um pouco”; 

“Realização de atividades e acompanhamento de família carenciadas, crianças 

e jovens e pessoas portadoras de deficiência e incapacidade”; 

 “- Apoio e acompanhamento psicossocial aos alunos e respetivas famílias, 

articulando com os técnicos, professores e com as parcerias existentes. 

- Mediação da relação escola-família, promovendo a sua comunicação, 

participação e interação. 

- Dinamização de sessões com foco no desenvolvimento de competências 

pessoais e sociais nos alunos e respetivas famílias. 

“Coordenação SAD”,  

“Atualmente encontro-me a exercer funções de Animadora Sociocultural e 

funções de limpeza de espaço interior e exterior”; 

 “Contrato de prestações, inscrições, processos, contacto com familiares, 

entidades e outros”;  

“Contabilidade”;  

“Por um lado, sim, por outro não. Faço acompanhamento psicossocial a família, 

no entanto acompanho jovens dentro de contexto escolar em que desenvolvo 

atividades de animação e os ajudo a superar dificuldades a nível escolar.”; 

 “Acompanhamento e coordenação de loja social”. 
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Gráfico 7. Após o término da licenciatura frequentou algum estágio profissional? 

 

À questão “após o término da licenciatura frequentou algum estágio 

profissional?”, 53% dos inquiridos não frequentaram, porém 14% dos mesmos tiveram 

essa possibilidade. 33% dos inquiridos não responderam, o que faz com que não seja 

possível enquadrá-los.  

 

Gráfico 8. Após o término do estágio professional celebrou contrato com a 

entidade? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Após o término do estágio, 14% dos inquiridos não celebraram um contrato com a 

entidade, 10% sim e 76% absteve-se de responder. 

 

 

14%

53%

33%

Sim Não NR

10%

14%

76%

Sim Não NR
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3. Caso esteja a trabalhar, ou já tenha estado a trabalhar, que tipo de dificuldades 

sentiu enquanto recém-profissional? (Ex: Relação com os colegas e utentes, trabalho 

de equipa, a gestão de recursos, integração e adaptação, etc) 

 À presente questão, obtiveram-se respostas como: 

⎯ “Face às minhas dificuldades linguisticas penso que nao seja tão facil para mim, 

mas de forma geral tenho-me sentido bem acolhido e sem nenhum problema ao 

nivel dos colegas e adaptação; 

⎯ Sinto que muitas das vezes somos levados pouco a sério, quase como se não 

tivéssemos "voz" e em parte acho mesmo que isso se deve ao facto de sermos 

novos e termos pouca experiência, não nos querem ouvir; 

⎯ Senti que, por exemplo, a orientadora sentiu alguma "aversão" em relação a 

mim quase como se tivesse receio que eu lhe pudesse "roubar" o cargo/lugar, 

fazendo com que o trabalho de equipa ficasse mais complicado e a integração 

também; 

⎯ Má preparação na licenciatura; 

⎯ Dificuldades na transmissão de informação entre as instituições; 

⎯ Nenhuma; 

⎯ Procedimentos antiquados e desatualizados; 

⎯ Principalmente a integração e adaptação, foi muito difícil sentir que não existia 

cooperação.” 

 

Gráfico 9. Na sua ótica, o investimento na formação após o término de 

licenciatura deve continuar a ser um ponto fundamental? 

 

Nenhum dos inquiridos considera que a formação não deve continuar, nem ser 

Sim
81%

Talvez
19%
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um ponto fundamental após o término da licenciatura. Porém, ainda que 81% considere 

que sim, 19% respondeu “talvez”. 

 

4a. Caso tenha respondido "sim" na pergunta anterior, justifique a sua resposta e, 

caso tenha realizado formações após terminar a licenciatura refira em que áreas.  

 Surgiram várias respostas em torno desta questão, como por exemplo: 

⎯ “Area da educação; 

⎯ Mestrado em Serviço Social; 

⎯ Na área dos maus tratos a menores e autismo; 

⎯ Formação Necessidades Educativas Especiais; 

⎯ Formações sempre que possível e que realmente gosto e me fazem sentido; 

⎯ Apreender novos conhecimentos; 

⎯ Investir ao nível educacional nunca é demais e nunca perdemos nada, apenas 

ganhamos; 

⎯ Estou a tirar Mestrado em Serviço Social: Riscos Sociais e Desenvolvimento Local; 

⎯ a área social é fundamental e deve ser ponto de referência; 

⎯ Serviço social; 

⎯ Embora não tenha realizado formações ainda, tenho consciêcia de que são 

importantes e devem dar continuidade; 

⎯ Acho q devemos continuar a educar-nos e a investir na nossa formação 

independentemente dos frutos que isso possa vir a dar ou não; 

⎯ Neste caso tirei formações na ótica de conseguir dar formação a formandos” 

 

 

4b. Caso tenha respondido "não" na pergunta 3., justifique. 

 À questão 4b, existiu apenas uma resposta sendo a mesma “ainda não se 

proporcionou”.  

 

 

5. Qual a sua opinião pessoal acerca do mercado de trabalho/empregabilidade dos 

Assistentes Sociais? 

A opinião pessoal dos inquiridos, ainda que em muitos momentos tenha sido 
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distinta, uns apresentam uma retórica menos positiva e outros, embora também o 

façam, têm pensamento positivo.  

⎯ “É muito difícil encontrar-se uma oportunidade de emprego, o factor 

C(unha) é um critério chave; 

⎯ Mercado de trabalho na área muito cheio e, por consequência, pouca 

empregabilidade para recém licenciados em Serviço Social; 

⎯ Não é fácil,é preciso esforço, persistência, trabalho e sorte; 

⎯ Pouca oferta de trabalho e nessa pouca oferta existente ainda se 

observa a pouca oportunidade de trabalho para recém-licenciados, visto 

que dão preferência a quem tem mais experiência, desvalorizando os 

que podem ter muito para aprender ou até para ensinar novos métodos 

de trabalho. Isto obriga a que os recém-licenciados em SS sejam 

obrigados a envergar por outras àreas ou a sair do país; 

⎯ Completamente saturado, falta de oportunidades e independentemente 

de estar a trabalhar na área neste momento é tudo muito incerto; 

⎯ não existem oportunidades; 

⎯ Está muito saturado e as oportunidades que existem por vezes já têm 

por trás o fator C, pelo que não são assim tão oportunidades quanto isso. 

Já para não falar que enquanto recém-licenciados, e sem experiência, 

ninguém quer dar essa oportunidade o que nos deixa vulneráveis; 

⎯ Fraca; 

⎯ Difícil integração no mercado de trabalho; 

⎯ Alguma oferta; 

⎯ Sinto que não há oportunidades e isso desmotiva-nos..., 

⎯ Deveria ser mais valorizado; 

⎯ Muito complicado, exigem anos de experiência e não dão muito valor à 

formação e aprendizagens mais recente que temos, em comparação 

com profissionais a exercer há mais tempo.; 

⎯ Não desistir de procurar a oportunidade certa e não ter medo de 

arriscar. É importante ir a entrevistas e ouvir um não.; 

⎯ Pouca oferta; 

⎯ Pouco apelativo, poucas ofertas; 

⎯ Infelizmente acho que existe poucos profissionais para as necessidades 
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que nos enfrentamos no dia-a-dia. Também critico o facto de estar 

outros profissionais muitas vezes a exercer o nosso trabalho. 

Infelizmente é uma área que tem vindo a deixar-me desmotivada e triste 

porque é uma profissão fundamental mas no entanto não contratam; 

⎯ Encontram-se oportunidades... não significa que sejam apelativas...” 

 

Gráfico 10. Considera que, ao terminar a licenciatura, existiu por parte das entidades 

empregadoras uma atitude discriminatória face à experiência profissional? (Exemplo: o 

facto de ser recém-licenciada invalidar a possibilidade de ser selecionada para X cargo). 

 

Na maioria da opinião dos inquiridos, existiu por parte das entidades 

empregadoras uma atitude discriminatória face à experiência profissional. Contudo, 

26% não sentiu essa discriminação e 4 não responderam.  

 

 

6. Caso esteja desempregado/a, em que situação se encontra? 

Sendo as hipóteses Beneficiário/a do Rendimento Social de Inserção, 

Beneficiário/a do Subsídio de Desemprego e Nenhumas das situações anteriores, apenas 

um dos inquiridos respondeu que se encontra no Subsdídio de Desemprego, tendo os 

restantes respondido que não se encontram em nenhuma das situações anteriores. 

 

7. Que tipos de meio utiliza para procurar emprego na área? 

“Concursos públicos e candidaturas espontâneas”, “Internet e pessoalmente”, 

57%26%

17%

Sim

Não

NR
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“Sites de divulgação de empregos” e “Redes Sociais”, foram as respostas mais 

frequentes por parte dos inquiridos nesta questão.  

 

8. Caso não esteja a trabalhar na área, na sua opinião em qual contexto gostaria de 

desenvolver atividade? 

 Nem todos os inquiridos responderam à presente questão, no entanto 

conseguiu-se obter as seguintes respostas: 

⎯ “IPSS/Função Pública 

⎯ Crianças 

⎯ Saúde 

⎯ Crianças com necessidades educativas especiais 

⎯ Turismo / Casamento 

⎯ A ideia principal será sempre exercer na minha área, mas caso 

não seja possível talvez algo relacionado com revenda de 

produtos de beleza e/ou serviços de estética. 

⎯ artes 

⎯ Na área do RSI 

⎯ Justiça 

⎯ Idosos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 62  
 

COVID-19 e o Serviço Social 

 

Gráfico 11. Considera que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de 

trabalho dos Assistentes Sociais? 

 

 Relativamente à questão acima, como é possível constatar 62% dos inquiridos 

consideram que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de trabalho dos 

Assistentes Sociais, 24% considera que não teve qualquer impacto, 9% aparentam ter 

dúvidas e preferiram responder “talvez”. Os restantes não responderam, o que faz com 

que seja impossível focar nas suas opiniões.  

 

2. Justifique a resposta anterior. 

 Abaixo é possível ler as respostas dadas como justificação pelos inquiridos: 

⎯ “Tudo mais dificil, todos ficamos mais pobres, recursos humanos, 

monetários, tudo… quanto ao resto não sei especificar; 

⎯ A Covid acentuou a crise financeira, a entidade tem necessidade de mais 

recursos humanos mas não tem recursos financeiros para os manter; 

⎯ As restrições e políticas covid de determinadas instituições podem ter levado 

à não integração de Assistentes Sociais nas mesmas; 

⎯ Pessoalmente sinto que comecei a ver propostas de emprego mais 

desfasadas, meio que como em "desespero"; 

62%

24%

5%

9%

Sim Não Talvez NR
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⎯ Não sei bem o que achar em relação a isto, uma vez que na minha ótica 

considero q os assistentes sociais não tenham perdido o emprego (+ 

números de casos e + problemas), mas acredito que não tenham existido 

novas contratações o que acabou por dar um nível de trabalho mais árduo 

a quem já estava empregado; 

⎯ Com o covid e o isolamento teria sido necessário reforçar equipas do serviço 

social para combater todas as lacunas a nível social deixadas pelo Covid.; 

⎯ As ofertas são escassas e a covid-19 pareceu ser o pretexto para tudo e mais 

alguma coisa seja ele falta de recursos humanos ou financeiros; 

⎯ Embora não considere que existiram despedimentos, ou muitos, penso que 

a forma como o mercado de trabalho foi gerido teve um impacto negativo 

muito grande; 

⎯ Dificuldade em confiar nas pessoas que contratam; 

⎯ Vejamos... existiu mais trabalho para quem esteve empregado, mais número 

de casos, etc. Não existiu foram novos postos; 

⎯ A covid-19 serviu de desculpa para muita coisa e existiu muito boa gente a 

aproveitar-se... despedimentos coletivos, falta de recursos, etc; 

⎯ Mais problemas sociais, necessidade de mais profissionais da área; 

⎯ Acho que o Covid veio afetar tudo e todos, mas a questão das visitas 

domiciliárias que são essenciais no dia a dia de um bom profissional de 

Serviço Social, sem dúvida que ficaram comprometidas, e isso 

consequentemente comprometeu o apoio prestado… muitos projetos sociais 

foram rompidos; 

⎯ Ajudou na contratação de mais assistentes sociais e aprofundou algumas 

necessidades principalmente com os idosos; 

⎯ Na medida em q tiveram o dobro do trabalho, não acho q os assistentes 

sociais empregados tenham perdido o emprego; 

⎯ Não consigo ter opinião...” 
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Gráfico 12. Considera que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de 

trabalho dos Assistentes Sociais? 

 

 Como é possível ver através do gráfico acima, 57% dos inquiridos consideram 

que a forma como exercem as suas funções ficou condicionada perante a pandemia, 

contudo 29% não têm a mesma opinião e 14% apresentam dúvidas.  

 

3. Justifique a resposta anterior. 

 Se por um lado os inquiridos consideram que não existiu impacto ao nível do 

mercado de trabalho – desemprego e emprego -, outros consideram-no e 

acrescentam as limitações de contactos, contenção de custos, restrições ao nível da 

intervenção do assistente social.  

⎯ “Condiciona sempre não estarmos pessoalmente com o público alvo, devido 

ao facto de ainda haver muita gente sem tecnologia ou que tem dificuldades 

a trabalhar com ela. 

⎯ Limitações de muitos contactos 

⎯ Com o covid deixei de poder realizar por exemplo visitas domiciliárias com a 

mesma frequência e em questão, contenção de custos, etc 

⎯ Quando entrei neste contexto de trabalho o covid-19 já estava numa fase 

mais “normalizada”. 

⎯ o distanciamento social na nossa profissão foi um grande entrave 

⎯ Maior e mais distanciamento... Lutamos tanto para combater a exclusão 

social e pobreza, que acabámos por nos ver forçados a trabalhar num 

contexto distante, longínquo de tudo e todos... onde "as pessoas deixaram 

57%29%

14%

Sim Não Talvez
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de ser pessoas" e passaram a ser números... 

⎯ Não puder estar tanto com os utentes 

⎯ Já referi anteriormente, a questão das visitas domiciliárias por exemplo, 

dificultou tudo, nomeadamente a construção dos relatórios e diagnósticos 

sociais que são documentos base da intervenção de um Assistente Social.” 

 

Gráfico 13. Caso esteja desempregado, considera que tem sido mais difícil encontrar 

emprego face à COVID-19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à questão acima, não se obtiveram muitas respostas, no entanto, 67% 

considera que tem sido mais difícil, 22% não tem a mesma opinião e 11% responderam 

“talvez”.  

 

4. Justifique a resposta anterior. 

⎯ “As empresas não querem contratar e quando querem, fazem 

propostas absurdas... €€, limite de idade, etc 

⎯ Falta de recursos monetários das instituições 

⎯ Poucas ou nenhumas ofertas e as q existiram foram com requisitos 

alienados! 

⎯ Sem ofertas e vontade de contratar sem experiência não vamos lá 

⎯ Ninguém me quer contratar porque não tenho experiência e a covid-

19 é mais um pretexto 

67%

22%

11%

Sim Não Talvez
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⎯ Poucas contratações 

⎯ Sem experiência e com as poucas contratações q existem...” 

 

Por fim e, para terminar, foi pedido um concelho, por parte dos mesmos, a um 

recém-licenciado. Ao qual se obtiveram as seguintes respostas: 

⎯ “Apostar na realização de um estágio profissional, numa área em que se 

identifique, como forma a adquirir experiência.; 

⎯ Paciência; 

⎯ Pára para pensar se é mesmo isto que queres, se tiveres mais algum interesse 

que te dê mais perspectivas de um futuro seguro segue-o. Assistente Social serás 

sempre, trabalha para a tua estabilidade mesmo que noutra àrea e quando 

tiveres oportunidade cria a tua própria oportunidade de emprego em S.S. Se 

resiliente!; 

⎯ Manda currículos, acredita em ti, esforça-te ,persiste e não desistas vais 

conseguir; 

⎯ Pesquisar, enviar pedidos para estágios, sair da zona de conforto; 

⎯ Não desistam de procurar trabalho na área, a vossa oportunidade há de 

aparecer e hão de vos valorizar enquanto profissionais que são; 

⎯ Luta e não desistas; 

⎯ Escolhe bem se realmente é este o curso que queres seguir...; 

⎯ Não devemos desistir daquilo que queremos e se tivermos força de vontade 

conseguimos sempre alcançar aquilo que queremos. Há sempre oportunidades, 

só precisamos de as encontrar; 

⎯ Invistam na formação se é realmente isso que querem e gostam, pois a formação 

ninguém vos conseguirá tirar. Será sempre um marco especial, interessante e 

educativo na vossa vida, continuem a estudar e em busca de novas 

oportunidades, certamente terão a vossa oportunidade. O importante é nunca 

desistir de procurar, mas tenham noção de que não é uma profissão fácil e o 

mercado de trabalho é: fator C, conhecimentos, cunhas e um achado conseguir 

trabalhar na área.; 

⎯ Instruam-se, quando terminamos a licenciatura parece que nos querem passar 

um atestado de burrice. Pensem bem se é o que realmente querem!; 

⎯ Tenham a mente treinada e uma visão acertada, tudo correrá pelo melhor; 
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⎯ Calma, cabeça no sítio, tudo se faz e tudo se consegue!; 

⎯ Infelizmente, recorrer a uma opção B fora do Serviço Social, no entanto, não 

desistir de encontrar emprego na área.; 

⎯ Na minha ótica vale sempre a pena quando gostamos independentemente do 

desfecho (desemprego ou não!). Não desistam; 

⎯ Invistam nas formações após o término, a verdade é que nunca é demais e 

quando são formações que realmente gostamos só nos acrescentam. Não façam 

formações apenas por fazer ou por quererem efetivamente "encher" o 

currículo... com tempo e força de vontade, o currículo faz-se, a experiência 

ganha-se e as formações têm a sua importância.; 

⎯ Não se cansem de ouvir "não". Um dia ouvirão "sim" e perceberão que ouviram 

todos os outros "não" por algum motivo. Às vezes só não é no tempo certo, na 

hora certa!; 

⎯ Acho que o primeiro é descansar o suficiente a cabeça para estar apto a lutar 

para encontrar um trabalho na área, não desperdiçando outras opções 

temporárias de emprego que apareçam pelo caminho, mas sempre com o foco 

naquela que é a nossa área de estudos, no caso o Serviço Social. Portanto, muita 

resiliência e muita luta até encontrarem o vosso lugar dentro da área.” 

 

Cronograma  

 Neste tópico está presente o cronograma onde é possível constatar o 

desenvolvimento do presente estudo de investigação.  

Tabela 13. Cronograma 

Mês Atividade desenvolvida 

Novembro ⎯ Organização da estrutura do trabalho; 

⎯ Definição de questão de partida e objetivos; 

⎯ Pesquisa Bibliográfica. 

Dezembro ⎯ Pesquisa Bibliográfica; 

⎯ Escolha de informação relevante e adequada aos 

tópicos; 

⎯ Enquadramento Teórico. 

Janeiro e ⎯ Pesquisa Bibliográfica; 
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fevereiro ⎯ Enquadramento Teórico; 

⎯ Problemática e Contextualização; 

⎯ Metodologia. 

Março ⎯ Pesquisa bibliográfica; 

⎯ Preparação dos inquéritos por questionário. 

Abril ⎯ Pesquisa bibliográfica; 

⎯ Término dos inquéritos por questionário. 

Maio ⎯ Pesquisa Bibliográfica; 

⎯ Implementação dos inquéritos por questionário. 

Junho ⎯ Implementação dos inquéritos por questionário; 

⎯ Tratamento de Dados. 

Julho ⎯ Tratamento e análise de dados; 

⎯ Considerações Finais e Limitações. 

 

 

Considerações Finais e Limitações do Estudo 

 De acordo com os resultados apresentados no tópico “Apresentação de 

Resultados”, foi possível verificar que efetivamente, tendo por base as respostas 

recebidas, os Assistentes Sociais se encontram inseridos no mercado de trabalho. Isto 

porque, na pergunta em que é solicitado que respondam se estão a trabalhar na área – 

7 respondem que sim – e 10 respondem que não.  

Existe, sim, uma ligeira diferença fazendo com que os que não estão a trabalhar sejam 

mais, no entanto não me parece que o facto de existirem mais 3 desempregados do que 

os empregados seja motivo para afirmar que não há um balanço positivo no que se 

refere à empregabilidade na área. Contudo, 4 dos inquiridos não responderam o que me 

deixou sem conseguir inseri-los neste parâmetro. 

 Relativamente aos objetivos da investigação, posso concluir que a forma como 

estes licenciados encaram a situação face ao mercado de trabalho é muito distinta, uma 

vez que embora se encontrem inseridos no mercado de trabalho nem todos estão 

efetivamente a desempenhar funções referentes à profissão e continuam a acomodar-

se; por outro lado, quem está desempregado não tem uma opinião e um ponto de vista 
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muito positivo acerca do mercado de trabalho desencorajando, por vezes, possíveis 

futuros assistentes sociais (com base no conselho pedido no final do inquérito).  

Assim, e em forma de verificação das hipóteses formuladas no início da 

investigação  

“- Existe uma relação de desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego na área do 

Serviço Social; 

 

- A relação de desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego na área do Serviço 

Social têm um impacto negativo no desemprego;  

 

- Existe uma relação pouco favorável entre o mercado de trabalho e o tipo de vínculo às 

entidades empregadoras;  

 

- Existe uma relação menos positiva entre o mercado de trabalho e os licenciados com 

menos experiência profissional;  

 

- A COVID-19 exerce um efeito negativo no mercado de trabalho dos Assistentes Sociais.” 

 

Considero que, de facto, existe uma relação de desequilíbrio e pouco favorável 

entre o mercado de trabalho e o tipo de vínculo às entidades empregadoras (contratos 

a termo certo, part-time), o que pode deflagrar num aumento do desemprego; existe 

uma relação menos positiva entre o mercado de trabalho e os licenciados com menos 

experiência profissional pois, de forma geral e praticamente em unanimidade, os 

inquiridos apresentaram queixas relativamente a alguma aversão por parte das 

entidades na contratação quando se trata de existir pouca, ou nenhuma, experiência 

profissional; existiram sim, durante o processo do pós-licenciatura até ao presente 

momento, a realização de estágios profissionais e embora nem todos tenham celebrado 

contrato com a entidade, na minha ótica pode haver uma relação com o facto de termos 

estado, e estarmos, sob o efeito da pandemia da COVID-19. Também verifiquei uma 

preocupação ao nível do impacto da pandemia não tanto ao nível do 

desemprego/emprego, mas sim na forma de intervenção e atuação dos assistentes 

sociais, uma vez que foram referidas, repetidamente, a contenção de custos, a limitação 

de contactos, o não conseguir estar presente e sobretudo o facto de acharem que, com 

a COVID-19 e todas as limitações, estariam a contribuir ainda mais para a exclusão social 
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e pobreza pois não tiveram forma de contornar a situação. 

Havendo limitações e contenções de custos por parte das entidades, também não seria 

provável, que celebrassem contratos após a realização de estágios profissionais.  

 Já quanto ao mercado de trabalho e as suas relações, com base no presente 

estudo, acredito piamente que o desemprego dos assistentes sociais, em parte, se 

desenvolva a partir do momento em que todos os anos saem licenciados em Serviço 

Social e, por toda a parte do país, quer ao nível privado ou público, não existe 

escoamento suficiente. Dado que os profissionais se aposentam mais tarde, implica que 

os novos assistentes sociais tenham de aguardar algum tempo pela sua integração. 

No que se refere às limitações do presente estudo de dissertação de mestrado, 

considero que o facto de não ter sido possível juntar respostas de todo o público-alvo, 

não permitindo obter uma amostra mais significativa da população, traduziu-se na 

circunstância que mais afetou o estudo.  

Inicialmente considerei que fosse fácil e prático por se tratar de um inquérito 

disponibilizado online, no entanto, mostrou-se o contrário pois julgo que quem 

respondeu, a certo ponto, sentiu-se até pressionado, ainda que indiretamente, a 

responder ao inquérito (uma vez que insisti mais do que uma vez em privado e nos 

grupos partilhados de turma).  

Infelizmente vários questionários foram preenchidos com respostas em branco ou de 

forma alienada, relativamente àquela que era a temática e, a verdade é que, com estes 

contratempos, a amostra foi diminuindo sensivelmente ao longo do tempo. 

 Contudo, considero que também existiram limitações ao nível da falta de estudos 

e produção científica particularmente na área do Serviço Social com o mesmo objetivo 

desde estudo, nos quais pudesse apoiar-me na construção deste trabalho.  

 Finalizado o estudo, concluo que efetivamente a ideia que tinha inicialmente, 

antes de obter resultados, era muito pessimista e negativista acerca do mercado de 

trabalho pelo que a tendência era generalizar os casos, uma vez que quando conversava 

com alguns colegas estavam em situações idênticas à minha. Agora, passado este 

tempo, vejo cada caso como um caso e, por vezes, são situações complexas.  
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Apêndices 
 
 

Apêndice 1. Alunos Inscritos no Ensino Superior entre o ano letivo de 2017/2019 a 
2020/2021 

 
 
 
 
 

Apêndice 2. Docentes do Ensino Superior, no ensino público e ensino privado, entre o 

ano letivo de 2017/2018 a 2020/2021 

Ano de Referência 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Docentes no Ensino 

Superior: Público 
26 579 37 279 28 095 28 614 

Docentes no Ensino 
Superior: Privado 7 648 8 004 7 454 7 859 

 
 
 

 

Apêndice 3. Onde atua o Assistente Social? 

 

Ano de 
Referência 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Alunos 
Inscritos no 
Ensino 
Superior 

372 573 385 247 396 909 411 995 

Áreas de Intervenção do Assistente Social 

⎯ Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

⎯ Autarquias Locais; 

⎯ Educação; 

⎯ Saúde; 

⎯ Justiça (Ex: Tribunais, Prisões); 

⎯ Administração Pública; 

⎯ Entre outros. 
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Apêndice 4. Índice de Envelhecimento no Alentejo (2017-2020) 

Período de referência Nível local Sexo Nº 

2020 Alentejo HM 208,9 

2019 Alentejo HM 206,1 

2018 Alentejo HM 203,1 

2017 Alentejo HM 199,2 

 

Apêndice 5. Taxa de Natalidade e Taxa de Mortalidade no Alentejo (2017-2020) 

Período de referência Nível local Sexo 
Taxa de 

Natalidade 

Taxa de 

Mortalidade 

2020 Alentejo HM 7,6 16,1 

2019 Alentejo HM 7,6 14,8 

2018 Alentejo HM 7,6 14,8 

2017 Alentejo HM 7,3 14,2 

     

 

Apêndice 6. Taxa de desemprego, por trimestres, ao nível do ensino superior (2017-

2021) 

 

Período de Referência Nível 
Local 

Sexo Ensino % 

3º trimestre de 2021 Nacional HM Superior 5,4 

3º trimestre de 2020 Nacional HM Superior 6,6 

3º trimestre de 2019 Nacional HM Superior 5,7 

3º trimestre de 2018 Nacional HM Superior 5,3 

3º trimestre de 2017 Nacional HM Superior 6,5 

 

 
 
Apêndice 7. Taxa de desemprego (todos os níveis de escolaridade) no Alentejo entre os 

anos de 2017 e 2020 

Período de 

referência 

Local Sexo % 
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Apêndice 8. Beneficiários do Rendimento Social de Inserção (2017-2020) 

 
 
 

Apêndice 9. Três dimensões - Interação entre o Individuo e o Mercado de Trabalho 

 

 

 
 
 
 
Apêndice 10. Cronograma  
 

Mês Atividade desenvolvida 

Novembro ⎯ Organização da estrutura do trabalho; 

2020 Alentejo HM 5,9 

2019 Alentejo HM 6,9 

2018 Alentejo HM 7,2 

2017 Alentejo HM 8,4 

Período 

de 

referência 

 

Local 

 

Sexo 
-25 

anos 

25-39 

anos 

40-54 

anos 

 

55+ 

 

Total 

2020 Alentejo HM 9098 3166 3570 2637 18471 

2019 Alentejo HM 9579 3336 3928 2649 19492 

2018 Alentejo HM 9964 3688 4332 2739 20723 

2017 Alentejo HM 10446 4055 4752 2661 21914 

Fatores Individuais Circunstâncias Pessoais Fatores Externos 

“competências 
académicas” 

“circunstância familiar, 
cultura de trabalho e acesso 

a recursos 

“tendências 
macroeconómicas, às 

configurações contratuais, 
às condições de trabalho e 

às estratégias de 
recrutamento das 

organizações” 

“soft skills” 
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⎯ Definição de questão de partida e objetivos; 

⎯ Pesquisa Bibliográfica. 

Dezembro ⎯ Pesquisa Bibliográfica; 

⎯ Escolha de informação relevante e adequada aos 

tópicos; 

⎯ Enquadramento Teórico. 

Janeiro e 

fevereiro 

⎯ Pesquisa Bibliográfica; 

⎯ Enquadramento Teórico; 

⎯ Problemática e Contextualização; 

⎯ Metodologia. 

Março ⎯ Pesquisa bibliográfica; 

⎯ Preparação dos inquéritos por questionário. 

Abril ⎯ Pesquisa bibliográfica; 

⎯ Término dos inquéritos por questionário. 

Maio ⎯ Pesquisa Bibliográfica; 

⎯ Implementação dos inquéritos por questionário. 

Junho ⎯ Implementação dos inquéritos por questionário; 

⎯ Tratamento de Dados. 

Julho ⎯ Tratamento e análise de dados; 

⎯ Considerações Finais e Limitações. 
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Apêndice 11. Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 12. Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

Feminino: Masculino:
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Apêndice 13. Concelho de Residência 

 

 

 

Apêndice 14. Neste momento, encontra-se a trabalhar na área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33%

48%

19%

Sim Não NR
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Apêndice 15. Que tipo de vínculo (exemplo: contrato) existe com a entidade 

empregadora? 

 

 

 

Apêndice 16. Considera que as funções que desempenha estão de acordo com as 

funções da profissão do Assistente Social? 

 

 

 

 

 

29%

14%

57%

Termo Certo Prestação de Serviços Estágio Profissional

43%

57%

Sim Não
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Apêndice 17. Após o término da licenciatura frequentou algum estágio profissional? 

  

Apêndice 18. Após o término do estágio professional celebrou contrato com a entidade? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 19. Na sua ótica, o investimento na formação após o término de licenciatura 

deve continuar a ser um ponto fundamental? 

14%

53%

33%

Sim Não NR

10%

14%

76%

Sim Não NR

Sim
81%

Talvez
19%
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Apêndice 20. Considera que, ao terminar a licenciatura, existiu por parte das entidades 

empregadoras uma atitude discriminatória face à experiência profissional? (Exemplo: o 

facto de ser recém-licenciada invalidar a possibilidade de ser selecionada para X cargo) 

 

Apêndice 21. Considera que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de 

trabalho dos Assistentes Sociais? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%26%

17%

Sim

Não

NR

62%
24%

5%
9%

Sim Não Talvez NR
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Apêndice 22. Considera que a COVID-19 trouxe um impacto negativo ao mercado de 

trabalho dos Assistentes Sociais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 23. Caso esteja desempregado, considera que tem sido mais difícil encontrar 

emprego face à COVID-19? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67%

22%

11%

Sim Não Talvez

57%29%

14%

Sim Não Talvez
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Anexos 
 
Anexo 1. Pré-Bolonha e Pós-Bolonha 

 
 
 
Anexo 2. População Residente em Portugal, nos Grupos Etários 0-4 anos, 5-9 anos, 65-

69 anos e 70-74 anos. 

Período 

de 

referência 

de dados 

Local de 

Residência 

Nacionalidade 

(Grupo de 

países) 

População residente (N.º) por Sexo, Grupo 

etário e Nacionalidade; Anual 

2020 Portugal Portugal 

0 – 4 anos 
5 – 9 

anos 

65 – 69 

anos 

70 – 74 

anos 

N.º N.º N.º N.º 

421 260 
421 

837 

601 

642 
537 600 
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Anexo 3. Composição da Região do Alentejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Censos 2021: Habitantes e Taxa de Variação (2011-2021) 

Alentejo: Habitantes em 2021 
Taxa de Variação (2011- 

2021) 

Alto Alentejo 104 989 -11,4% 

Alentejo Central 152 436 -8,6% 

Alentejo Litoral 96 490 -1,5% 

Baixo Alentejo 114.887 -9,3% 
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Anexo 5. Estatuto do idoso na sociedade tradicional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 6. Estatuto do idoso na sociedade contemporânea  
 

 
 
 
 
 
Anexo 7. Evolução do nº de Respostas Sociais por População Alvo (2000-2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"ancião"

"mais-valia em 
termos de 
experiência"

"conhecimento"

"dispensáveis"

conhecimento 
e experiências 
de vida não 
são valorizadas

perdeu o 
estatuto de 
ancião na 
família
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Anexo 5. Medidas Ativas de Emprego  
 
Medidas Ativas de Emprego 

Emprego Jovem Ativo 

Apoio à Contratação 

Empreendedorismo 

Emprego-Inserção 

Reabilitação Profissional 

 
 

Anexo 6. Processo de Investigação 

 

1ª etapa

•Identificação e 
contextualização 
do problema;

•Definição da 
questão de 
partida, 
objetivos e 
hipóteses;

•Pesquisa 
bibliográfica.

2ª etapa

•Metodologia;
Inquérito por 
Questionário.

3ª etapa

•Recolha e 
análise de 
dados;

•Conclusões;

•Limitações do 
estudo.


