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Inquérito Mundial sobre os Jovens e a COVID-19 

Anexo técnico 
O Inquérito Mundial sobre os Jovens e a COVID-19 (o inquérito), foi conduzido por parceiros 
da Iniciativa Mundial sobre Trabalho Digno, nomeadamente a Organização Internacional 
do Trabalho, o Grupo Principal das Nações Unidas para a Infância e a Juventude, a AIESEC, 
o Fórum Europeu da Juventude, o Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para 
África e o Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O 
inquérito online, disponível em 23 línguas, foi realizado entre 21 de abril e 21 de maio de 
2020, tendo participado 12 605 jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos 
de 112 países.1 

Este anexo técnico descreve a promoção do inquérito na Secção I, o conjunto de dados e as 
principais variáveis de resultado na Secção II, explica a metodologia de ponderação do 
inquérito e apresenta abordagens alternativas na Secção III, analisa a representatividade 
da amostra do inquérito no que respeita à formação académica e rendimentos dos 
inquiridos na Secção IV e apresenta os resultados das verificações de robustez na Secção V. 

I. Promoção do inquérito 

O inquérito foi traduzido e disponibilizado em 23 línguas, incluindo alemão, árabe, bengali, 
chinês, cingalês, coreano, espanhol, filipino, francês, haúça, hindi, indonésio, italiano, 
japonês, polaco, português, romeno, russo, suaíli, tailandês, turco e vietnamita. As 
traduções foram feitas de forma voluntária e cada versão linguística foi submetida a um 
teste piloto. Foi utilizada a plataforma de inquéritos SurveyMonkey para conduzir o 
inquérito. A divulgação e a promoção do inquérito foram inicialmente realizadas através 
dos meios de comunicação social e seguidamente através do envio por correio eletrónico 
a jovens que foram identificados como fazendo parte de alguma das redes dos cinco 
parceiros do inquérito. 

II. O conjunto de dados 

Os dados dos micro inquéritos resultantes das respostas individuais foram integrados nas 
informações adicionais a nível macro sobre i) regiões da OIT (África, Américas, Estados 
Árabes, Ásia e Pacífico, Europa e Ásia Central)2, ii) grupos de rendimento do Banco Mundial 
(países de baixo, médio baixo, médio alto e elevado rendimento)3 assim como iii) taxas de 

 
1 Apenas foram incluídos no conjunto de dados final os inquiridos com pelo menos 18 anos de idade, uma 
vez que não foi possível assegurar o consentimento parental dos jovens com menos de 18 anos de idade 
através do inquérito online. Além disso, não foi possível calcular as ponderações de 416 pessoas 
inquiridas com base no país, sexo e combinação de idades (ver Secção II para obter mais detalhes sobre 
o cálculo das ponderações). Adicionalmente, apenas foram retidas as observações dos países com pelo 
menos 10 pessoas inquiridas (o que afeta 211 observações). 
2 A repartição regional dos Estados-membros da OIT está disponível em: 
https://www.ilo.org/global/regions/lang--en/index.htm 
3 Foi utilizado o conjunto de dados mais recente de 2020, que está disponível em 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-
groups 



câmbio operacionais da ONU4 para fazer a conversão do rendimento mensal bruto 
autodeclarado (indicado na moeda local) para dólares americanos. 

Como apresentado no Quadro A-1, o inquérito incluiu módulos sobre emprego, ensino e 
formação, bem-estar mental, direitos, ativismo social, respostas políticas e informações 
pessoais. O inquérito contém no seu todo, 44 perguntas. As pessoas inquiridas 
completaram o inquérito em 10 minutos, em média, e a taxa de resposta foi de 65 por cento. 
Foi pedido que indicassem a sua «situação atual», podendo selecionar i) «trabalha», ii) 
«estuda», iii) «trabalha e estuda», iv) «não trabalha nem estuda». Dependendo da sua 
situação atual, as pessoas inquiridas completaram o módulo «emprego» 1a) e/ou «ensino 
e formação» 1b) ou o módulo «não trabalha e perdeu o emprego» 1c). Foi pedido a todas 
as pessoas que completassem os módulos 2 a 6.  

Descrição de variáveis de resultado selecionadas: 

- Deixaram de trabalhar: esta é uma variável muda que assume o valor de um para 
todas as pessoas inquiridas que i) declararam que «não trabalham nem estudam» 
E que afirmaram ainda ter perdido o emprego desde o início do surto de 
coronavírus; ii) declararam estar a trabalhar5 E declararam ainda que trabalhavam 
pelo menos uma hora num dia normal antes do surto E declararam trabalhar zero 
horas num dia normal durante o surto. A variável muda assume o valor zero para 
todas as pessoas que declararam trabalhar pelo menos uma hora num dia normal 
durante o surto. 

- Horas trabalhadas: foi pedido inquiridos às pessoas inquirida que indicaram estar 
a trabalhar que introduzissem numericamente as horas diárias que trabalhavam 
antes do surto começar e durante o surto.  

- Profissão: foi perguntado aos participantes do inquérito que indicaram estar a 
trabalhar ou que trabalhavam anteriormente qual a sua profissão (pergunta 
aberta). Das 4818 respostas recebidas,6 foi possível fazer a correspondência manual 
de 3646 com a Classificação Internacional Tipo das Profissões (CITP-08)7 ao nível de 
dois dígitos.8  

- Bem-estar mental: o inquérito apresentava um módulo com a Escala de Bem-Estar 
Mental de Warwick-Edinburgh (SWEMWBS).9 A SWEMWBS consiste em sete itens, 
contendo cada um uma declaração com uma formulação positiva, com cinco 
categorias de resposta, desde «nunca» a «sempre». As respostas são pontuadas e 
resumidas, resultando num índice com uma pontuação de 7 a 35, em que as 
classificações mais elevadas indicam um melhor bem-estar mental. O índice bruto 

 
4 Foram utilizadas as taxas de câmbio válidas em 1 de maio de 2020, disponíveis em 
https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php 
5 Ou «trabalha e estuda». 
6 Das 6259 pessoas inquiridas que foram questionadas sobre a sua profissão atual ou a mais recente. 
7 https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ 
8 A análise apresentada no relatório principal limita-se a uma desagregação ao nível de um dígito. 
9 “Short Warwick Edinburgh Mental Wellbeing Scale (SWEMWBS) © NHS Health Scotland, University of 
Warwick and University of Edinburgh, 2008, Todos os direitos reservados.” 



é convertido numa classificação métrica seguindo as orientações da Escola de 
Medicina de Warwick.10 

-  

Quadro A-1: Visão geral da estrutura do inquérito 
Módulo  Respondido por 
 Apresentação 

(país de residência, sexo, idade, 
atividade principal) 

Todas as pessoas inquiridas 

1a Emprego Situação atual: trabalha OU trabalha e estuda 
1b Ensino e formação Situação atual: estuda OU trabalha e estuda 
1c Não trabalha e perdeu o 

emprego 
Situação atual: não trabalha nem estuda 

2 Bem-estar mental Todas as pessoas inquiridas 
3 Ativismo social Todas as pessoas inquiridas 
4 Direitos Todas as pessoas inquiridas 
5 Respostas políticas Todas as pessoas inquiridas 
6 Informações pessoais Todas as pessoas inquiridas 

 

III. Métodos de ponderação 

Ainda que os inquéritos procurem reunir amostras representativas da população 
subjacente, é normal que surjam enviesamentos no processo de amostragem. De acordo 
com Fotini, Evangelia e Michail (2013)11, podem ocorrer três potenciais enviesamentos de 
amostragem em qualquer inquérito: i) enviesamentos da sub/sobrerrepresentação de 
alguns subgrupos da população, ii) enviesamentos de não resposta quando estes não são 
aleatórios e iii) enviesamentos da dimensão da população quando se comparam dois ou 
mais países. Os enviesamentos podem ser corrigidos através dos seguintes sistemas de 
ponderação:12 

- Ponderação da não resposta: em inquéritos voluntários, tais como o Inquérito 
Mundial sobre os Jovens e a COVID-19, uma das maiores ameaças para a exatidão 
das estimativas é a não resposta. Tal conduz a um enviesamento se as pessoas 
inquiridas que não respondem constituírem uma amostra não aleatória da 
população subjacente. Neste caso, é utilizada a ponderação da não resposta para 
compensar o facto de a probabilidade de inquiridos com determinadas 
características (conhecidas) não responderem ao inquérito ser mais elevada.13 A 

 
10 A tabela de conversão está disponível em: 
https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/platform/wemwbs/using/howto/swemwbs_raw_score_to
_metric_score_conversion_table.pdf 
11 Fotini, T., Evangelia, V., e Michail, V. (2013): Weighting of responses in the Consumer Survey: Alternative 
approaches – Effects on variance and tracking performance of the Consumer Confidence Indicator Table 
of Contents. Foundation for Economic & Industrial Research. 
12 Além disso, pode utilizar-se a ponderação na conceção da amostra para corrigir a 
sub/sobrerrepresentação de alguns subgrupos na amostra, em comparação com a população. Tal é 
normalmente feito quando alguns subgrupos estão deliberadamente sub/sobrerepresentados na 
amostra, um caso que não se aplica aqui. 
13 Fotini, Evangelia e Michail (2013), ver nota de rodapé 9. 



escolha das variáveis a utilizar no processo de ponderação é essencial para corrigir 
com sucesso a amostra enviesada.14 

- É utilizada a ponderação da dimensão da população quando se analisa uma 
combinação de dados de inquérito de dois ou mais países. Esta atribui à amostra 
inquirida de cada país um peso proporcional à população do respetivo país. Os 
ponderadores populacionais são iguais para todos os participantes no inquérito 
dentro de um país, mas diferem entre países.15 

A metodologia de ponderação adotada na análise da amostra do inquérito combina 
elementos de ponderação da não resposta e ponderação da dimensão da população. Para 
corrigir o enviesamento da não resposta, ponderamos a população por sexo (mulheres, 
homens) e grupos etários (18-29, 30-34). Para corrigir o enviesamento da população, 
permitimos que as ponderações sejam uma função da população jovem de cada país. 

As ponderações são concebidas em três etapas: 

1) Identificação da população relevante: a população relevante são jovens com idades 
compreendidas entre os 18 e os 34 anos que vivem nos 112 países representados no 
inquérito. Na amostra final, não ponderada, 54 por cento das pessoas inquiridas 
com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos tinham concluído o ensino 
superior (ver Quadro A-5). Da totalidade dos jovens sem estudos superiores, 85 por 
cento estão a estudar. Na faixa etária de 30-34 anos, 89 por cento declarou ter 
completado o ensino superior.16 Dado que o inquérito representa 
predominantemente jovens que já tinham concluído o ensino superior ou que estão 
atualmente a frequentar o ensino superior, reduzimos a subpopulação aos jovens 
que tinham obtido um grau superior à licenciatura. É importante notar que nem 
todos os jovens da nossa amostra tinham concluído o ensino superior, porém esta 
subpopulação surge como a melhor estimativa aproximada para a população jovem 
incluída na amostra.17 

2) Obter ponderadores populacionais do Departamento de Estatística da OIT 
(ILOSTAT): Como fonte de dados, utilizamos o conjunto de dados do ILOSTAT sobre 
a população (jovem) em idade ativa, por sexo, idade e nível de ensino.18 
Concebemos ponderadores populacionais para quatro intervalos populacionais, 
dividindo os inquiridos por grupo etário (18-29; 30-34) e sexo (mulheres, homens). 
Utilizamos conjuntos de dados do ILOSTAT sobre a população (jovem) em idade 
ativa por sexo e idade, bem como sobre a população (jovem) em idade ativa por 
sexo, idade e nível de ensino.  

 
14 Pew Research Center (2018): For Weighting Online Opt-In Samples, What Matters Most? 
15 European Social Survey. (2014): Weighting European Social Survey Data. Disponível em: 
https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/ESS_weighting_data_1.pdf  
16 Entre os 11 por cento das pessoas inquiridas na faixa etária dos 30-34 anos, uma percentagem 
significativamente inferior, de 29 por cento, ainda está a estudar (ou a estudar e a trabalhar).  
17 Por não utilizarmos a formação académica como variável de ponderação (também devido a uma taxa 
de não resposta considerável), a principal razão para condicionar a população jovem à população com 
um nível de ensino superior à licenciatura é evitar desequilíbrios nos casos em que as pessoas inquiridas 
(com um bom nível de ensino) dos países com uma elevada população jovem atingem uma ponderação 
excessiva. 
18 Disponível em: https://ilostat.ilo.org/ 



- Para o intervalo etário dos 18-29 anos (por sexo) utilizamos dados sobre a 
população jovem em idade ativa para os que têm um nível de ensino superior à 
licenciatura. O ILOSTAT só fornece dados para a faixa etária dos 15-29 anos, que são 
utilizados como uma aproximação.19 A faixa etária dos 15-29 anos não está 
disponível para 28 países. Nestes casos, utilizamos duas faixas etárias de 10 anos, 
dos 15-24 e dos 30-34 anos, e tomamos como aproximação a soma da faixa etária 
dos 15-24 anos e 50 por cento da faixa etária dos 25-34 anos.20  

- Para o intervalo etário dos 30-34 anos (por sexo) utilizamos dados sobre a 
população em idade ativa para os que têm um nível de ensino superior à 
licenciatura. O ILOSTAT fornece dados para a faixa etária dos 25-34 anos, bem como 
para a faixa etária dos 25-29 anos. Subtraímos os dois para obter uma estimativa da 
classe etária dos 30-34 anos.  

- Estão disponíveis dados sobre a população em idade ativa (por classes etárias de 5 e 
10 anos) para 18 países, mas não foi feita uma desagregação por nível de escolaridade. 
Imputamos dados populacionais através da modelização da percentagem da 
população com cursos superiores para as faixas etárias dos 15-29 e 30-34 anos, 
mulheres e homens, como uma média de todos os países com dados disponíveis na 
mesma região da OIT e no mesmo grupo de rendimento do Banco Mundial. 

- O procedimento acima referido permite-nos calcular os ponderadores populacionais 
para dois grupos etários (18-29, 30-34) e por sexo (mulheres, homens) de 112 países, 
abrangendo 98,8 por cento de todos os inquiridos.21  
 

3) Cálculo das ponderações: foram concebidos três conjuntos de ponderações 
a) Ponderações sub-regionais (subregion weight, utilizadas ao longo da análise) - 

corrigem as diferenças entre homens e mulheres entre a amostra do inquérito 
e a população de cada país. Adicionalmente, a ponderação combinada das 
respostas de uma dada sub-região corresponde exatamente à percentagem da 
população jovem relevante dessa sub-região em relação à população jovem 
mundial. Como sub-regiões, escolhemos combinações das cinco regiões 
geográficas da OIT e dos quatro grupos de rendimento do Banco Mundial (assim, 
é atribuída a cada um dos países uma das 20 sub-regiões). A ponderação do 
indivíduo i que está incluído no intervalo b (quatro intervalos: 18-29, 30-34, por 
sexo) da sub-região s é calculada como a população (population) no mesmo 
intervalo e sub-região, dividida pelo número de observações na amostra no 
mesmo intervalo e sub-região: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
          (1) 

   (ponderações sub-regionais) 

 
19 Tal não é problemático: o número de jovens dos 15 aos 17 anos com um diploma de estudos superiores 
à licenciatura é presumivelmente insignificante. Além disso, não estamos a calcular ponderações para 
subgrupos de idade dentro dos grupos dos 18-29 anos.  
20 Pressupõe que a população está uniformemente distribuída ao longo dos 10 anos que constituem este 
intervalo. Segundo o mesmo pressuposto, o intervalo etário dos 30-34 anos pode ser calculado como os 
restantes 50% do intervalo etário dos 25-34 anos. 
21 É necessário excluir 152 observações por não ter sido possível calcular as ponderações.  



b) Ponderações por país (country weight, utilizadas para verificações de robustez, 
ver Secção IV) - corrigem as diferenças entre homens e mulheres entre a 
amostra do inquérito e a população de cada país. Adicionalmente, a ponderação 
combinada das respostas de um dado país corresponde exatamente à 
percentagem da população jovem relevante desse país em relação à população 
jovem mundial.  A ponderação do indivíduo i que está incluído no intervalo b 
(quatro intervalos: 18-29, 30-34, por sexo) do país c é calculada como a 
população (population) no mesmo intervalo e país, dividida pelo número de 
observações na amostra no mesmo intervalo e país: 

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑐𝑐_𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
          (2) 

   (ponderações por país) 

 

c) Ponderações dentro dos países (within country weight, utilizadas para 
verificações de robustez, ver Secção IV) - corrigem as diferenças na 
percentagem de mulheres/homens a nível dos países, mas não as diferenças 
nas taxas de resposta entre os países. A ponderação do indivíduo i que está 
incluído no intervalo b (quatro intervalos: 18-29, 30-34, por sexo) do país c é 
calculada como a população (population) no mesmo intervalo e país, dividida 
pelo produto da população relevante total desse país (18-34 anos de idade) e 
pelo número de observações na amostra no mesmo intervalo e país: 

𝑤𝑤𝑠𝑠𝑡𝑡ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑐𝑐_𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖 ∗  𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
          (3) 

   (ponderações dentro dos países) 

 

Ao longo da análise, são utilizadas ponderações sub-regionais (equação 1). Tal acontece 
porque na amostra do inquérito existem grandes diferenças nas taxas de resposta entre 
países. A compensação na análise é que a inclusão de países com relativamente poucas 
observações, por um lado, melhora a representatividade a nível mundial à medida que são 
incluídos mais países, mas, por outro lado, introduz um aumento da incerteza, uma vez que 
as observações de países com poucos participantes receberão uma ponderação 
relativamente elevada.  

As ponderações sub-regionais são elaboradas para fazer face a esta compensação. A 
agregação das respostas e das ponderações a nível sub-regional reduz consideravelmente 
a variação das ponderações resultantes em comparação com a simples utilização de 
ponderações a nível dos países, (equação 2).22  

 

 
22 As ponderações sub-regionais destinam-se, assim, a reduzir a volatilidade geral das estimativas. De 
facto, na amostra em questão, o rácio entre a observação com a ponderação mais baixa e a observação 
com a ponderação mais elevada é de 1:18 (desvio padrão: 19,3), porém quando se utilizam ponderações 
a nível dos países, o rácio é de 1:9760 (desvio padrão 37,2) 



IV. Representatividade da amostra 

A presente secção visa avaliar a representatividade do Inquérito Mundial sobre os Jovens 
e a COVID-19, detalhando os níveis educacionais e de rendimento dos inquiridos. O 
inquérito inclui observações de 112 países. Nestes países, existem no total 1,47 mil milhões 
de jovens (dos 15 aos 29 anos de idade) que representam cerca de 92 por cento da 
população jovem mundial (com base em 185 países para os quais existem dados 
populacionais).23 

O Quadro A-2 apresenta estatísticas descritivas sobre o rendimento mensal antes de 
impostos autodeclarado em dólares americanos para um total de 2111 de pessoas 
inquiridas.24 Como é normal para os dados relativos ao rendimento, a distribuição é 
enviesada para a direita, com uma média de 1,038 USD/mês e uma mediana de 444 
USD/mês.25 O rendimento médio e mediano estão correlacionados com a classificação do 
grupo de rendimento do país. O Quadro A-2 também enumera a média e a mediana do PIB 
per capita (por mês) para a mesma amostra. É importante assinalar que o PIB per capita e 
o rendimento bruto pessoal não podem ser diretamente comparados.26 Contudo, é 
esclarecedor observar que o rácio entre o PIB (coluna 2) e o rendimento (coluna 1) diminui 
à medida que o nível de rendimento dos países aumenta. Tal pode ser visto como uma 
indicação de que o inquérito abrange jovens relativamente mais abastados em países de 
rendimento baixo e médio em comparação com os países de rendimento elevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Descarregámos os dados sobre a população em idade ativa por sexo e idade (em milhares) do ILOSTAT 
explorer. No caso da Jamaica, a população em idade ativa só está disponível para duas classes, 15-24 e 25-34 
anos. Então, neste caso, imputámos a população em idade ativa para a classe dos 15-29 anos, assumindo uma 
população uniformemente distribuída por idade, e também por sexo. Fonte: 
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer47/?lang=en&segment=indicator&id=POP_XWAP_SEX_AGE_NB_A 
24 A análise é baseada na pergunta: «Qual o seu rendimento mensal, antes de impostos, na moeda do seu 
país?». No total, 2111 dos 4861 (43,4 por cento) inquiridos com idades compreendidas entre os 20 e os 29 
anos que preencheram a secção de informação pessoal também forneceram dados sobre os seus 
rendimentos mensais. Podem verificar-se variações na comunicação de dados consoante o nível de 
rendimentos, pelo que os resultados devem ser considerados como meramente indicativos.    
25 As enormes variações nos rendimentos mensais entre países e regiões sugerem que os erros de 
medição podem ser significativos - os valores medianos devem ser mais fiáveis do que as médias. 
26 Entre outros fatores, o PIB inclui todos os rendimentos gerados pela atividade económica de um 
determinado país, incluindo, por exemplo, os rendimentos de capital. 



Quadro A-2: Rendimento bruto por mês (Inquérito Mundial) / PIB per capita por mês 

 
1) Rendimento 
bruto por mês 

2) PIB per capita por 
mês  

 
Média Mediana Média Mediana N 

Mundial 1038 444 1175 379 2111 

Grupo de rendimento do país 
     

Rendimento baixo 292 207 66 75 52 

Rendimento médio baixo 645 330 225 179 439 

Rendimento médio alto 680 332 596 578 821 

Rendimento elevado 2119 1407 3386 3528 799 

 

A Tabela A-3 compara o nível de escolaridade do inquérito com o dos países incluídos na 
classe de jovens com idades entre os 20 e os 29 anos.27 A primeira coluna enumera a 
distribuição por nível de escolaridade utilizando dados do ILOSTAT para 94 dos 112 países 
representados no inquérito,28 que é comparado com o nível de ensino autodeclarado. É 
mais provável que as pessoas inquiridas tenham concluído o ensino superior.  

 

Q A-3: Nível de escolaridade, população jovem (idade: 20-29) (%) 

 

1) 
População 

jovem* 

 2) Inquérito Mundial sobre os Jovens e a 
COVID-19 (ponderada) 

Nenhum 12 0 

Primário 30 2 

Secundário 36 22 

Superior 21 76 

Notas: * 94 países dos 112 da amostra do inquérito, dados: ILOSTAT. Aplicam-se 
ponderações sub-regionais (ver Secção II). 

 

A seguir, o Quadro A-4 apresenta a percentagem da população de jovens em transição para 
a idade adulta com um nível de escolaridade superior à licenciatura, tanto para a 
população em geral (com 20-29 anos) como para a amostra do inquérito. Em geral, 21 por 
cento da população jovem (20-29 anos de idade) e 24 por cento dos jovens com 30-34 anos 

 
27 Para efeitos desta secção, limitamos a amostra a jovens entre os 20 e os 29 anos, uma vez que podemos 
calcular com fiabilidade a percentagem desta faixa etária, mas não da faixa etária dos 18-19 anos (uma 
vez que apenas estão disponíveis dados sobre os 15-19 anos).  
28 Foram obtidos dados sobre a população jovem em idade ativa por sexo, idade e educação (em milhares) 
para um total de 143 países, que combinados com a lista de 112 países incluídos no inquérito, resultaram 
em dados disponíveis para 94 países. 



de idade concluíram um nível de escolaridade superior à licenciatura. Entre a população 
inquirida (ponderada), 76 por cento (faixa etária: 20-29) a 90 por cento (30-34) concluíram 
o ensino superior.29 Para a população jovem em geral, uma percentagem muito mais 
elevada de jovens (com idades entre os 20-29 anos) dos países de rendimento elevado 
concluiu o ensino superior (43 por cento) do que, por exemplo, nos países de rendimento 
médio baixo (16 por cento). Este padrão não se aplica à população inquirida. De facto, entre 
a população inquirida, os jovens dos países de rendimento médio baixo têm uma maior 
probabilidade de ter concluído o ensino superior (86 por cento). Esta é mais uma indicação 
de que nos países de rendimento baixo e médio, o inquérito abrange os relativamente mais 
instruídos e privilegiados em comparação com os países de rendimento elevado.  

Em geral, estes resultados mostram que os jovens (faixa etária: 20-29) na amostra do 
inquérito têm três vezes mais probabilidades de ter concluído o ensino superior em 
comparação com a população jovem em geral da mesma classe etária. Nos países de 
rendimento elevado, os jovens que concluíram o ensino superior estão 
sobrerrepresentados à razão de dois para um. Tal ocorre porque nestes países o nível geral 
de ensino entre a população jovem é mais elevado e porque os inquiridos dos países de 
rendimento elevado apresentam um nível de escolaridade mais diversificado. 

 

Quadro A-4: Percentagem de jovens em transição para a idade adulta com nível 
de ensino superior à licenciatura: 

 

População jovem em 
geral (%) 

Inquérito Mundial 
sobre os Jovens e a 

COVID-19 (ponderada) 
(%) 

 
20-29* 30-34 20-29 30-34 

Mundial 21 24 76 90 

Grupo de rendimento do 
país 

    
Rendimento baixo 5 5 68 87 

Rendimento médio baixo 16 15 86 98 

Rendimento médio alto 25 26 77 94 

Rendimento elevado 38 47 80 89 

Notas: a faixa etária dos 20-29 anos é elaborada com 93 dos 112 jovens incluídos no inquérito, 
relativamente aos quais o ILOSTAT fornece dados populacionais. 

 

 
29 Estas medidas descritivas foram elaboradas pelas ponderações do inquérito (ver Secção III). Esta é 
também a razão pela qual a amostra ponderada apresenta uma maior percentagem de jovens que 
concluíram o ensino superior, em comparação com a amostra não ponderada (ver Quadro A-5). De uma 
forma geral, os jovens dos países que estão sub-representados no relatório do inquérito têm, em média, 
um nível de ensino mais elevado.  



V. Verificações de robustez 

Esta secção apresenta os resultados de dois testes de robustez diferentes. Em primeiro 
lugar, testamos a sensibilidade dos resultados às alterações na amostra, excluindo as 
observações de um país de cada vez. Em segundo lugar, comparamos os resultados quando 
usamos ponderações diferentes (como descrito na Secção III). As verificações de robustez 
analisam três variáveis-chave dos resultados: a percentagem de pessoas inquiridas que i) 
deixaram de trabalhar desde o início da pandemia; ii) declararam que os estudos se iriam 
atrasar ou que poderiam reprovar e iii) que foram avaliados como estando provavelmente 
a sofrer de ansiedade ou depressão. 

O primeiro teste implica a realização do chamado «procedimento Jackknife». O método é 
normalmente utilizado em regressões estatísticas, mas pode ser facilmente aplicado ao 
quadro do inquérito. Intuitivamente, o procedimento recalcula os resultados - aqui, a 
média de uma variável ponderada na amostra - excluindo as observações de um dos 112 
países da amostra de cada vez. Este teste mostra se os resultados são conduzidos 
principalmente por um país ou por um grupo de países.30  

A segunda verificação de robustez compara estimativas mundiais para as três diferentes 
abordagens de ponderação descritas na Secção II: i) as ponderações sub-regionais 
(utilizadas ao longo do relatório), ii) as ponderações por país e iii) as ponderações dentro 
dos países. As ponderações por país corrigem as diferenças nas percentagens entre 
mulheres e homens a nível dos países e seriam a abordagem preferida num inquérito em 
que cada país fosse representado aproximadamente por um número semelhante de 
observações (o que não é o caso deste inquérito). As ponderações dentro dos países 
corrigem os desequilíbrios de género dentro dos países, mas não corrigem as diferentes 
dimensões da população. Os resultados destas ponderações podem ser considerados 
como estimativas de base (ver também a Tabela A-6 para obter uma visão geral sobre a 
participação em inquéritos por país). 

Os resultados do procedimento Jackknife podem ser apresentados de muitas maneiras 
diferentes. A Figura A-1 apresenta-os como boxplots, o que permite identificar os valores 
extremos. 

Cada caixa de bigodes apresenta a mesma estatística descritiva e pode ser interpretada de 
igual modo: 

(1) A estimativa média mundial é representada por um diamante vermelho, no meio de 
cada boxplot. 

(2) Cada círculo representa a estimativa mundial recalculada, excluindo um país de 
cada vez. Para uma melhor legibilidade, apenas são identificados os países no 
máximo e no mínimo.  

(3) As linhas horizontais representam a mediana (a linha longa horizontal no meio de 
cada boxplot), o percentil 25 e o percentil 75 (linhas horizontais mais curtas acima 
e abaixo da linha mediana).  

 
30  Para explicações mais detalhadas sobre este procedimento, ver Nisbet R., Miner G., Yale,K. (2018): 
Chapter 11 - Model Evaluation and Enhancement, Handbook of Statistical Analysis and Data Mining 
Applications (Segunda Edição), Academic Press, Páginas 215-233. 



A primeira coluna do Painel A da Figura A-1 apresenta os resultados da aplicação do 
procedimento Jackknife à variável de resultado «Deixaram de trabalhar», utilizando o 
sistema de cálculo de ponderação preferido (ponderações sub-regionais). Há dois valores 
extremos claros: China e Sri Lanca. Tal implica que, excluindo as observações da China, a 
média global de «deixaram de trabalhar» é estimada em cerca de 18,3 por cento. O 
contrário é verdade no caso do Sri Lanca: sem as observações do país, a média global é 
estimada em cerca de 15,8 por cento. Contudo, observamos que ao excluir um dos outros 
110 países, os resultados se agrupam fortemente em torno da média global de 17,4 por 
cento (que considera os 112 países). Os painéis B e C conduzem a conclusões semelhantes: 
excluir um país de cada vez nunca altera a estimativa mundial em mais de 3 pontos 
percentuais (Painel B) e 1,5 pontos percentuais (Painel C). Há quatro valores extremos 
destacados no Painel C, todos acima da estimativa global, o que sugere que sem esses 
quatro países, a média mundial seria cerca de 5 pontos percentuais mais elevada.  

Para avaliar a robustez do nosso sistema de ponderação, comparamos as médias mundiais 
(diamantes vermelhos) nas três boxplot de cada painel. As estimativas mundiais variam um 
pouco de acordo com o sistema de ponderação, sem alterar os resultados de uma forma 
qualitativamente significativa. Como esperado, os valores extremos na segunda coluna 
(ponderações a nível dos países) representam na sua maioria países com uma elevada 
população jovem, ao passo que os valores extremos na terceira coluna (ponderações 
dentro dos países) representam os países com um grande número de pessoas inquiridas 
(ver também o Quadro A-6). Em geral, a distribuição das ponderações por país está mais 
dispersa do que para os agrupamentos regionais, salientando a sensibilidade desta 
abordagem de ponderação alternativa.  

Em geral, os resultados do inquérito parecem ser robustos face a uma série de verificações 
de sensibilidade, incluindo diferentes abordagens de ponderação.  

 



Figura A-1: Testes de robustez (procedimento Jackknife e três métodos de ponderação 
diferentes) para variáveis de resultados selecionados (%) 

 
Nota: São realizados testes de robustez para a amostra jovem (faixa etária: 18 a 29) do inquérito. As escalas nos 
três painéis representam percentagens de população de 0 a 1, correspondendo a 0 a 100 por cento. 



Tabela A-5: Características da amostra: amostra ponderada / não ponderada 

  Amostra ponderada  Amostra não ponderada (em bruto) 

  18-29 30-34  18-29 30-34 

Categoria 
 

n.º % n.º % 
 

n.º % n.º % 

Situação no mercado de 
trabalho 

Trabalham 3170 28,5 1027 69,6 
 

2705 24,3 971 65,8 

Estudam 5028 45,2 109 7,4 
 

5729 51,5 115 7,8 

Estudam e trabalham 1775 15,9 230 15,6 
 

1645 14,8 229 15,5 

Não trabalham nem 
estudam (NEET) 1157 10,4 109 7,4 

 
1051 9,4 160 10,8 

Sexo 
Mulheres 5958 53,5 788 53,4 

 
7136 64,1 874 59,3 

Homens 5172 46,5 687 46,6 
 

3994 35,9 601 40,7 

Grupo etário 

18-24 7354 66,1 
   

8071 72,5 
  

25-29 3776 33,9 
   

3059 27,5 
  

30-34 
  

1475 100,0 
   

1475 100,0 

Região 

África 765 6,9 78 5,3 
 

785 7,1 298 20,2 

Américas 2045 18,4 320 21,7 
 

2070 18,6 314 21,3 

Estados Árabes 141 1,3 10 0,7 
 

178 1,6 29 2,0 

Ásia e Pacífico 6018 54,1 734 49,7 
 

2131 19,1 285 19,3 

Europa e Ásia Central 2161 19,4 334 22,6 
 

5966 53,6 549 37,2 

Grupo de rendimento do 
país 

Rendimento baixo 149 1,3 15 1,0 
 

244 2,2 86 5,8 

Rendimento médio 
baixo 4076 36,6 381 25,8 

 
1966 17,7 412 27,9 

Rendimento médio 
alto 4142 37,2 620 42,0 

 
4553 40,9 558 37,8 

Rendimento elevado 2764 24,8 459 31,1 
 

4367 39,2 419 28,4 



 Total 11130 100,0 1475 100,0 
 

11130 100,0 1475 100,0 

Estado civil 

Solteiros 5783 80,0 405 43,4 
 

5312 73,5 412 44,1 

Casados/ Em união 
de facto 1068 14,8 493 52,7 

 
1258 17,4 482 51,6 

Preferem não dizer 379 5,2 37 3,9 
 

660 9,1 41 4,4 

Filhos 
Não 6797 94,0 632 67,5 

 
6782 93,8 600 64,2 

Sim 433 6,0 303 32,5 
 

448 6,2 335 35,8 

Zona 

Urbana 4277 59,2 614 65,6 
 

4059 56,1 623 66,6 

Suburbana 1574 21,8 217 23,2 
 

1317 18,2 193 20,6 

Rural 1379 19,1 104 11,2 
 

1854 25,6 119 12,7 

Nível de escolaridade 
mais alto obtido 

Nenhum 64 0,9 8 0,8 
 

131 1,8 8 0,9 

Primário 348 4,8 12 1,2 
 

1056 14,6 8 0,9 

Secundário 2057 28,5 78 8,4 
 

2178 30,1 83 8,9 

Superior 4761 65,8 837 89,6 
 

3865 53,5 836 89,4 

Identidade 

Minoria 1461 20,2 172 18,4 
 

1130 15,6 173 18,5 

Pessoa refugiadae 
migrante 195 2,7 32 3,4 

 
218 3,0 45 4,8 

Pessoa com 
deficiência 168 2,3 36 3,8 

 
156 2,2 27 2,9 

LGBTI 491 6,8 46 4,9 
 

466 6,4 42 4,5 

 Total 7230 100,0 935 100,0 
 

7230 100,0 935 100,0 

 



Quadro A-6: Observação por país (amostragem não ponderada) 

País 18-29 30-34 País 18-29 30-34 País 18-29 30-34 País 18-29 30-34 

Afeganistão 25 5 Croácia 11 1 Quénia 88 22 Roménia 81 20 

Albânia 21 5 Chipre 7 4 Coreia do Sul 158 9 Rússia 59 21 

Argélia 15 4 
República 
Checa 12 0 Quirguistão 37 9 Ruanda 10 4 

Angola 9 6 

República 
Democrátic
a do Congo 23 7 Letónia 26 3 

Arábia 
Saudita 19 3 

Argentina 59 19 Dinamarca 14 2 Líbano 73 17 Senegal 32 20 

Arménia 38 19 
República 
Dominicana  6 4 Maláui 6 5 Serra Leoa 5 11 

Austrália 31 7 Equador 17 6 Malásia 18 5 Singapura 30 1 

Áustria 48 19 Egito 56 9 Maldivas 10 3 Eslovénia 17 10 

Azerbaijão 65 32 El Salvador 47 14 Mali 105 31 África do Sul 82 36 

Bangladeche 34 31 Fiji 21 8 Mauritânia 53 55 Espanha 98 31 

Barbados 71 13 Finlândia 18 2 México 307 46 Sri Lanca 248 43 

Bélgica 88 21 França 197 36 Moldávia 25 11 Suriname 24 11 

Belize 13 7 Geórgia 26 4 Mongólia 21 14 Suécia 20 3 

Benim 3 7 Alemanha 324 45 Marrocos 20 2 Suíça 73 34 

Butão 12 1 Gana 15 15 
Mianmar/Birmâni
a 19 11 Tanzânia 14 8 

Bolívia 47 8 Grécia 25 7 Nepal 16 7 Tailândia 25 23 

Brasil 262 12 Guatemala 200 32 Países Baixos 72 5 
Trindade e 
Tobago 101 37 

Bulgária 13 4 Guiana 11 7 Nova Zelândia 9 2 Tunísia 20 13 

Burquina Faso 11 19 Honduras 8 4 Nicarágua 5 8 Turquia 140 25 

Burundi 9 3 Índia 559 94 Nigéria 86 63 Reino Unido 139 22 



Camboja 33 12 Indonésia 373 64 
Macedónia do 
Norte 8 2 EUA 170 100 

Camarões 7 6 Iraque 60 4 Noruega 8 2 Uganda 17 13 

Canadá 53 7 Irlanda 12 4 Paquistão 16 5 Ucrânia 82 39 

Chile 12 3 Itália 150 34 Panamá 55 4 Uruguai 8 3 

China 216 22 Jamaica 424 41 Peru 54 12 Venezuela 6 8 

Colômbia 95 34 Japão 94 41 Filipinas 152 34 Vietname 11 3 

Costa Rica 15 15 Jordânia 26 25 Polónia 2168 79 Zâmbia 28 5 

Costa do Marfim 30 35 Cazaquistão 1815 222 Portugal 29 7 Zimbabué 41 9 
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