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os jovens com mestrado ganhavam, em 
média, mais 22% que os licenciados em 
2019, um valor superior em 12 pontos 
percentuais face a 2010, segundo o livro 
branco “mais e melhores empregos para 
os Jovens”. 

o prémio salarial associado à educação 
tem vindo a diminuir nos últimos anos 
para quem tem licenciatura, mas no caso 
dos jovens com mestrado aumentou, se-
gundo o documento elaborado pela Fun-
dação José neves, pelo observatório do 
emprego Jovem e pelo escritório da organi-
zação internacional do trabalho (oit) para 
portugal.

“o prémio salarial da educação continua 
a existir de forma clara, mas tem vindo a 

diminuir o que, por sua vez, pode reduzir 
os incentivos dos jovens ao prolongamen-
to do seu percurso educativo e formativo”, 
pode ler-se no livro branco.

em 2010, um jovem adulto (entre os 25 
e 34 anos) com licenciatura ganhava, em 
média, mais 95% do que um jovem com 
ensino básico e mais 59% do que um jo-
vem com o ensino secundário, mas, em 
2019, estes diferenciais caíram para 60% e 
42%, respetivamente. 

por outro lado, o prémio salarial associado 
ao mestrado “aumentou substancialmen-
te”, salientam os autores, indicando que 
em 2019 os jovens mestres ganhavam em 
média mais 22% do que os licenciados, 12 
pontos percentuais acima do registado em 
2010. 

em 2019, segundo o livro branco, o salário 
médio de um jovem mestre, com idades 
entre 25 e 34 anos, era de 1.617,16 euros, 
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enquanto o de um licenciado se fixava 
1.326,76 euros. Já um jovem com o ensino 
secundário ganhava em média 934,44 eu-
ros e para um jovem com o ensino básico 
a média era de 827,65 euros.

olhando para os salários reais, o livro bran-
co revela ainda que as remunerações dos 
jovens trabalhadores licenciados recuaram 
14,5% entre 2010 e 2019, enquanto para os 
mestres e doutorados a queda salarial real 
foi de 5,1% e de 5,6% respetivamente.

para os jovens com o ensino secundário, 
a queda salarial real foi de 4,6% no mes-
mo período, tendo, no entanto, os salários 
subido em 3,7% no caso dos jovens com o 
ensino básico.

“os baixos salários dos jovens refletem-se 
na proporção expressiva de jovens a aufe-
rir o salário mínimo”, referem os autores, 
indicando que a percentagem era de 33,9% 
no caso dos jovens até 25 anos e de 25,8% 

entre os 25 e 29 anos, em junho de 2021. 

de acordo com o livro branco, em portu-
gal, o emprego jovem continua a ser de 
baixa qualidade e esta tendência é acentu-
ada durante as crises económicas, como a 
da pandemia de covid-19. 

desde 2015, a taxa de desemprego dos 
jovens com menos de 25 anos tem sido 
mais do dobro da população em geral e, 
durante a pandemia, chegou a ser 3,5 ve-
zes superior.

ainda segundo o estudo, existe um “desfa-
samento entre as competências dos jovens 
trabalhadores e as profissões que exer-
cem”, com cerca de 30% dos graduados, 
dos 25 aos 34 anos, a serem considera-
dos sobrequalificados para a profissão que 
exercem. i
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magazine 
gamer
neste magazine gamer, vou 
dar-vos os três melhores 
jogos para oferecerem, ou 
receberem, neste natal.

elden ring

recentemente galardoado 
pelo game awards como o 
melhor jogo do ano. neste 
jogo, publicado pela bandai 
namco, e dos mesmos cria-
dores de dark Souls, pode-
rás mergulhar num mundo 
de fantasia e, claro, suares 
muito com a dificuldade 
elevada, que os produtores 
nos habituaram nos jogos 
da série Souls.

pokémon scarlett e Violet

os jogos pokémon da sé-
rie principal trazem-nos 
finalmente um mundo 
aberto, ainda que com 
muitos bugs e problemas 
ao nível da performance. 
Serão sem dúvida uma 
boa prenda para um fã 
pokémon. 

god of War ragnarok

para os fãs desta fran-
quia da playStation este é 
sem dúvida o jogo a rece-
ber neste natal. um jogo 
que para muitos supera 
o seu antecessor, com 
uma excelente história e 
jogabilidade. É daqueles 
jogos que se devem ofe-
cerer a quem tem uma 
playStation.i

           afonso Carrega

aluno do Secundário

avatar: o caminho da Água
em “avatar: o Caminho da Água”, Jake Scully vive com a 
sua nova família no planeta pandora. Quando uma ameaça 
conhecida regressa, Jake e neytiri têm de juntar os na’vi 
para protegerem a sua casa. i

Título original: Avatar - The Way of Water ; Aventura, Sci-Fi; Data de 
Estreia: 15/12/2022; Realização: James Cameron; País: EUA Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

lg lança monitor ultragear oled
o primeiro monitor gaming plano oled chegou e não sur-
preende que seja fabricado pela lg e que faça parte da 
sua gama de produtos gaming ultragear. embora esteja a 
ser apresentado como um ecrã de 27 polegadas, o tama-
nho real do ecrã é de 26,5 polegadas, o que é um pouco 
invulgar. a resolução é de 2560 x 1440, com uma densida-
de de píxeis de 110,8 ppi e com uma taxa de atualização 
que vai até 240 Hz. o painel oled é capaz de produzir 1,07 
mil milhões de cores e fornece uma gama de cores de 98,5 
por cento da norma dCi-p3. a lg afirma que o ecrã tem 
um tempo de resposta gtg de 0,03 ms, o que até agora é 
inaudito num ecrã para consumidores. i

Fonte: PC Diga

elgato lança stream deck +
a elgato, líder de hardware e software para criadores de con-
teúdos, anunciou o lançamento de uma nova adição à sua 
linha premiada de interfaces de controlo táctil: Stream deck 
+. equipado com teclas lCd, seletores infinitos, e uma faixa 
táctil, o Stream deck + oferece novas e poderosas formas 
de interagir com aplicações e ferramentas para um fluxo de 
trabalho mais rápido, mais suave e intuitivo. o Stream deck 
+ acrescenta novas funcionalidades com uma combinação 
de oito teclas lCd, quatro botões de pressão e uma faixa 
dinâmica de toque, todas ideais para controlar áudio, vídeo, 
iluminação e outras tecnologias integradas em software. i

Fonte: PC Diga

i Wanna dance With somebody
a alegre e emocional celebração da vida e da música de 
Whitney Houston, a maior vocalista pop feminina de r&b 
de todos os tempos.
o filme acompanha a sua jornada desde a obscuridade 
até se tornar numa das artistas mais bem sucedidas do 
mundo da música. i

Título original: I Wanna Dance With Somebody; Biografia, Musical; Data de 
Estreia: 22/12/2022; Realização: Kasi Lemmons; País: EUA Idioma: Inglês

Fonte: Castello Lopes

dragon quest treasures
erik e a sua irmã mia vivem num navio viking, a so-
nhar com o dia em que poderão explorar o mundo em 
busca de tesouros. Certa noite, os irmãos encontram 
uma dupla de criaturas sobrenaturais, porcus e purr-
sula, e são transportados até um local misterioso co-
nhecido como draconia: um mundo lendário repleto de 
tesouros à espera de serem descobertos. a aventura 
com que erik e mia sempre sonharam vai finalmente 
começar! i

Fonte: Nintendo

	casa guilhermina – 
ana moura

 

	faith in the future – 
louis tomlinson

 only the strong 
survive – Bruce springsteen

  recomeçar   
tony carreira

  midnights   
taylor swift

 the car   
artic monkeys

	harry’s house  
harry styles

	revolver   
the Beatles

	Best of   
antónio Zambujo

	the dark side of the 
moon – pink floyd

  Fonte: Associação 
Fonográfica Portuguesa

 anti-hero   
taylor swift

 make you look  
meghan trainor

	messy in heaven  
Venbee & goddard

	miss you – oliver tree 
& robin schulz

 psycho   
anne-marie & aitch

 escapism    
raye ft 070 shake

	hide & seek   
stormzy

 all i want for christmas 
is you – mariah carey

	last christmas   
Wham

	rich flex   
drake & 21 savage

Fonte: APC Chart

need for speed unbound
Com campanhas separadas para jogador único e para vários 
jogadores, esta edição mais recente do franchise need for Spe-
ed, da Criterion games, proporciona horas de ação de corri-
das. Corre contra o tempo, engana os polícias e participa nos 
eventos de qualificação semanais para chegares ao the grand. 
enche a tua garagem com veículos personalizados e afinados. 
dá cor às estradas com o teu estilo, conjuntos exclusivos e 
uma banda sonora global vibrante que se destaca em todos os 
cantos do mundo. i

Fonte: Playstation




