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Resumo metodológico do projeto 
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Dois 
estudos Tendências 

populacionais 

Objetivos:  
conhecer os jovens residentes na Região do Douro 
e a sua opinião sobre a mesma; 

conhecer os jovens que já não residem na Região 
do Douro e as suas motivações para sair e voltar; 

Universo:  
população entre os 16 e os 34 anos residente nos 19 
concelhos que constituem a NUT III Douro com 
telefone da rede fixa no seu lar; 

população entre os 16 e os 34 anos natural de ou 
residente nos 19 concelhos que constituem a NUT 
III Douro durante a infância, tendo deixado a 
região entretanto; 

Amostra:  
por quotas para o concelho, sexo e grupo etário 
(16-24 e 25-34 anos); 

três grupos – estudantes, pessoas que saíram 
para estudar, terminaram os estudos e não 
voltaram e pessoas que saíram para trabalhar e 
não voltaram; 

Metodologia:  

entrevistas realizadas via telefone, apoiadas em 
questionário estruturado de perguntas abertas 
e/ou fechadas, inserido num programa informático 
(C.A.T.I.) gestor das entrevistas. 

entrevistas em profundidade realizadas 
presencialmente, via telefone ou via Skype 
apoiadas em guião de entrevista semi-
estruturada. 

Estudo 
qualitativo 

Estudo 
quantitativo 
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A Região do Douro apresenta:  

• Índice de envelhecimento superior no Douro em relação a Portugal, ao Norte e à 

AMP 

• Índice de longevidade constante ao longo do tempo 

• Diminuição da proporção de jovens na região 

• Maior quantidade de pessoas que entra e que sai da Região do Douro, 

comparativamente à AMP, Norte e Portugal 

• Os jovens entre os 18 e os 22 anos da Região do Douro ingressam menos no Ensino 

Superior que os da AMP 

• A taxa de desemprego jovem é superior na Região do Douro, quando comparada 

com Portugal, o Norte e a AMP, rondando atualmente os 13% 

• O ganho médio mensal na Região do Douro é inferior em cerca de 200 euros face à 

AMP e Portugal, e em 100 euros face ao Norte 

Tendências populacionais 



Caracterização da amostra 
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52% 50% 

Sexo: 
 Feminino (52%) 
 Masculino (48%) 

Tipos de contrato mais indicados 
pelos jovens ativos (n = 214):  
 Contratos de trabalho sem 

termo (44%) 
 Contratos de trabalho a termo 

certo (21%) 
 Contratos de trabalho a termo 

incerto  (11%) 

Profissão: 
 No ativo (53%) 
 Estudantes (37%) 
 Desempregados (9%) 
 Domésticas (0,3%) 

Classe social:  33% dos inquiridos estão na classe social alta ou média alta, 27% na classe média, 23% na classe média baixa, 17% na classe 
baixa 

Classe etária: 
 16 aos 24 anos  (50%) 
 25 aos 34 anos (50%) 

Localização do emprego dos jovens 
ativos (n = 214):  
 No concelho onde reside (68%) 
 Noutro concelho da região (24%) 
 Noutra região do país (7%) 

Duração do desemprego (n = 37):  
 Até 1 ano (61%) 
 Entre 1 e 2 anos (21%) 
 Entre 2 e 5 anos (13%) 
 Mais de 5 anos (5%) 

Nível de escolaridade (n = 252):  
 Ensino Médio/Superior (39%) 
 Secundário (43%) 
 3º Ciclo (12%) 
 2º Ciclo (5%) 
 1º Ciclo (2%) 

Grau de ensino que frequenta (n = 
146):  
 Ensino Médio/Superior (57%) 
 Secundário (41%) 
 3º Ciclo (1%) 

N = 
398 



Representações Sociais 
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Vinho 
Rio 

Paisagem 

Vinhas 

Turismo 

Uvas 

Verde 

Natureza 

Bonito 

Beleza 

Património 

Trabalho 

Azeite 

Maravilhoso 

Barcos 

Fantástico 

Agricultura 

Gastronomia 

Tranquilidade 

Descanso 

Sossego 

Ar puro 

Magnífico 

Único 

Paisagens 

Vindimas 

Régua 

Calmo 

Porto 

Agradável 

Belo 

Vinhos 
Calma 

Água 

Lindo 

Calor Natural 

Magnífica 

Socalcos 

Cruzeiros 

Paz 

Comida 

Montanhas 

Diferente 

Amor 

Vindima 

Liberdade 

Ambiente 

Casa 

Acolhedor 

Montes 

Tradição 

Qualidade 

Relaxante 

Saudável 

Deslumbrante 

Espetacular 

Socalco 

Encanto 

Pureza 

Empreendedorismo 

Antigo 

Montanha 

Maravilhosa 

Produtivo 

Investimento 

Paraíso 

Harmonia 
Olival 

Bela 

Grande 

Férias 

Linda 

Saúde 

Rios 

Árvores 
Lazer 

Bem-estar 

Maravilha 

Clima 

Alegria 

Sol 

Ruralidade 

Pessoas humildes 

Cestos 

Família 

Espetáculo 

Familiar 

Terra 

Espantoso 

Favaios 

Feijoada 

Amêndoa 

Conventos 

Singularidade 

Festa 

Visita 

Formosa 

Perfeição 

Poético 

Fresco 

Fruta 
Preços 

Frutos 

Quente 

Fumeiro 

Brilho 

Gosto 

Exuberante 

Descontraído 

Caos 

Grandeza 

Castanhas 

Gravuras 

Comboio 

Habitacional 

Deserta 

Paz de espirito 

Pesca 

Harmonioso 

Historia 
Pinhão 

Histórica 

Pontes 

Histórico 

Povo 

Hospitalidade 

Produção 

Indiscritível 

Inovação 

Rico 

Inovador 

Inspiração 

Riqueza 

Santuário 

Inspirador 

Interessante 

Extraordinário 

Desertificação 

Amizade 

Lamego 

Campo 

Desfrutar 

Carisma 

Lento 

Vale 

Cor 

Vila 

Coração 

Coa 

Atrai 

Falta jovens 

Zona verde 

Bola de Lamego 

Atrativo 

Bom acolhimento 

Apoio 

Marão 

Pertença 

Economia 

Pessoas 

Cozinha 
Pessoas trabalhadoras 

Pinheiro 

Mel 

Ponte 

Miguel Torga 

Pôr do sol 

Emprego 

Pouco atrativa 

Encantador 

Precariedade 

Montanhoso 

Presunto 

Monte 
Cultura 

Qualidade 

Monumental 

Bom tempo 

Monumento 

Quintas 

Monumentos 

Desertificada 

Rica 

Brilhante 

Esplêndido 

Monumentos 

Muros 

Sabugueiro 

Museu do Ferro 

Excelência 

Selvagem 

Animação 

Sensacional 

Amendoeiras 

Sossegado 

Encosta 

Tempo 

Oliveiras 

Admirável 

Orgulho 

Tranquila 

Boa gente 

Tristeza 

Encostas 

Castanha 

Vales 

Vida 

Falta de emprego 

Paixão 

Pão 

Envelhecida 

Vinicultura 

Pasmaceira 

Visitar 

Passear 

Passeio 

Maçãs 

75% 
M = 94 

25% 
M = 98 

30% 
M = 98 

35% 
M =92 

16% 
M = 95 
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Representações Sociais 
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1,3% 
M = 36 

 1,0% 
M = 30 

0,5% 
M = 30 

Falta de emprego 

Desertificação 

Pouco atrativa 

Paisagem 



Douro Património Mundial 

7 

Cerca de 90% dos jovens auscultados sabe que a 
região está classificada como Património Mundial 

Cerca de 60% destes indica, como principal vantagem ou 
benefício desta classificação, o “Fomento/ desenvolvimento 

turístico”   

Os jovens identificam ainda, como vantagens, o “Aumento da 
notoriedade/visibilidade da região e dos seus produtos”, o “Fomento da 

economia/produção local” e o “Prestígio/reconhecimento da 
qualidade” 



 

Sentimento de pertença elevado (M = 86,9) 
 

Sentimento de pertença e qualidade de vida 
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Adaptado do Inquérito à População Escolar, JERF, 
CIIE/FPCEUP, 2017  

 

82% dos jovens durienses afirmam que a sua qualidade de vida é melhor ou 
muito melhor em relação à qualidade de vida em outras regiões (M = 73,7) 
 

 

94% dos jovens durienses reportam uma qualidade de vida boa ou muito 
boa (M = 79,6) 
 



Viver no Douro 
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43 % dos jovens durienses já  
residiram fora da região do Douro,  
sendo que, destes, 74% residiram 
noutra região 
do país e 24% noutro país europeu; 

 

 
73% dos jovens durienses imagina-se a  
residir  na região do Douro 3 anos após  

o estudo; 

Manter-se próximo de familiares e       
amigos, ter trabalho ou uma profissão  
ligada à região e qualidade de vida são  
os motivos mais apontados pelos que  

pensam continuar a residir; a procura  de  
melhores oportunidades profissionais   

e o desejo de estudar fora da região são as  
principais motivações dos que pretendem sair. 

 

 
Mais de metade dos jovens  
durienses que  residiram fora da  
região do Douro fizeram-no para  
estudar e 30% saíram da região para  
trabalhar; 
 



Participação social e política 
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Comportamentos mais realizados 

pelos jovens:  

 Doação de dinheiro para uma 

causa ou organização 

 Participação em concertos ou 

eventos de angariação de fundos 

para uma causa 

 Criação ou partilha de materiais 

com mensagem social ou política 

utilizando as novas tecnologias 

Organizações com as quais os jovens 

 mais se envolveram ou colaboraram:  

 Grupos e associações recreativas e 

de lazer 

 Voluntariado ou grupos de caridade 

 Associações de Estudantes ou de 

Trabalhadores 

 

(M = 2,9) 

(M = 2) 

 

46% afirma estar muito envolvido nas organizações com as quais 
colabora 
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Comunidade e família 

Os jovens vivem, 
em geral, com três 
ou quatro pessoas, 
sendo estas 
normalmente os 
pais e irmãos 

87% dos jovens 
durienses afirmam 
ter a quem recorrer 
quando necessitam 
de ajuda nos 
cuidados de um 
familiar 

A maioria dos 
jovens indicou que 
a família tem, pelo 
menos, 
rendimentos 
suficientes para o 
que esta precisa 

Necessidade de 
mais iniciativas 
dirigidas 
especificamente ao 
público jovem 

 

Elevada concordância com a existência de oportunidades de 
convívio na comunidade e na família (M = 67,2) 
 



Estudo qualitativo 
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Naturais do Douro que 
saíram para trabalhar e 

não regressaram 

Naturais do Douro que 
saíram para estudar e não 

voltaram 

Naturais do Douro a 
estudar noutras regiões 

“É a questão profissional e também por uma questão de hábito. A minha ideia quando vim para 
aqui estudar, era vir para estudar para cá e regressar novamente, mas, lá está ,por uma questão 

profissional… e também acabei por me habituar bem cá e então deixei-me ficar.”  

“(…) eu gostava muito de voltar, gostava mesmo muito. Se um dia tiver uma oportunidade de 
trabalho na minha área seria o ideal, mas eu confesso que neste momento a minha prioridade 

nem é sequer ficar em Portugal a estudar ou a trabalhar, (…)  não está nada fácil a nível artístico 
em Portugal, não há oportunidades, não há grupos suficientes, não há vagas suficiente (…).  

"A nível de oportunidades de emprego, sem dúvida alguma. (…) O desemprego. Que carga ia dar 
aos meus pais se ficasse lá após dois anos de procura? (…) Sim, porque na altura do 

desemprego, na altura que foi a crise em 2014, foi tão grave que em minha casa fomos três [a 
sair]: o meu cunhado, o meu pai e eu.” (…) Espero fazer a minha reforma lá. (…) Não quero ficar no 

quentinho do Algarve. Não, não quero.” 

“(…) por acaso não é um curso que há em Vila Real, há em Bragança e Lamego, mas eu optei por vir 
para o Porto mesmo por uma questão de currículo e perspetiva de futuro, (…) mas eu fui sempre a 
casa todos os fins-de-semana, (…) foram raras as vezes que eu fiquei cá. É o que costumo dizer à 

minha mãe: “Não, duas semanas aqui no Porto, para mim, já é demais. Eu tenho mesmo necessidade 
de ir ao Douro.”.  

(…) eu só coloquei três opções na minha candidatura para a universidade e foram as três no 
Porto, porque eu queria mesmo vir para o Porto (…) por causa do movimento, eu gostava do 

movimento, (…) das luzes e de ser uma cidade grande e não ter aquele problema do “diz que diz” 
porque ninguém se vai conhecer, (…) Vila Real já não tinha nada de interessante para me dar, eu 

estive 18 anos lá, ia conviver com as mesmas pessoas (…).” 

“(…) até hoje, foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi pôr tudo na balança - e o que não tinha! - 
mais arranjar motivos para o pôr. Foi muito complicado, eu sou muito ligada à minha família (…) 

o que me custa, sem dúvida, é não acompanhar o crescimento do meu sobrinho e da minha 
sobrinha que está para nascer.” 

“(…) o Douro é muito mais que vinho, o Douro é cultura, os 

costumes, as tradições. E nós na região do Douro temos 

muitas tradições, temos muita cultura que pode ser explorada e 

que pode ser mostrada e que é completamente desconhecida 

dos outros locais e das outras regiões e portanto esse projeto é 

um projeto muito interessante.” 

“(…) falta aproveitar esse nome que nos foi dado, este estatuto, 

e pegar nesse estatuto e desenvolver ainda mais.” 

(…) oportunidades de emprego, oportunidades de projetos e de 

inovar, realmente a região está a crescer, a inovar, a andar para 

a frente e toda aquela disparidade entre o litoral e o interior 

acho que está a desvanecer-se.” 



Principais conclusões 
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Forças 

Paisagem/Natureza 

Qualidade de vida 
percebida 

Elevado sentimento de 
pertença 

Fraquezas 

Falta de oportunidades 
profissionais 

Falta de iniciativas 
culturais e dirigidas a 

jovens 

Envelhecimento da 
população 

Ganho médio mensal 
inferior à AMP  

Oportunidades 

Potencial de atração 

Património Mundial: 
notoriedade, potencial 

turístico 

Descentralização do poder 
para as autarquias 

Criação de postos de 
trabalho ligados à Região 

Ameaças 

Potencial atrativo de 
outros países e regiões 

Centralização do 
investimento 

Prestígio percebido de 
outras IES 


