
27%
da população
total ativa 

90% dos inquiridos consideram 
os princípios éticos e os 
compromissos da empresa com 

os valores sociais (86%) 
importantes ou muito 
importantes na hora de 
selecionarem uma empresa para 
trabalhar

26% dos millennials consideram 
que os seus líderes estão 
empenhados em melhorar a 
sociedade

32%
da população
empregada

Caracterização

A geração
millennial 

Expetativas Visão sobre empresas

Visão sobre ética e sustentabilidadeAlavancas à produtividade

Jovens nascidos entre 
1983 e 2000, que 
têm atualmente entre 
17 e 34 anos

50% 29%
dos millennials esperam sair da 

organização onde trabalha nos próximos 
cinco anos

pensam ficar
mais do que cinco anos

na atual organização

consideram a flexibilidade 
laboral determinante para o 

work life balance

1
2 3

Trabalho
à distância 

Utilização de 
dispositivos móveis 

Flexibilidade
de horários 

€
53% dos 

millennials
consideram que as 
empresas não têm 

ambições para além 
do lucro

82% afirmam que as 
empresas se centram 
nos seus objetivos em 

vez de considerar a 
sociedade

53% reconhecem 
que as empresas 

atuam em 
conformidade

com os princípios 
éticos

Os millennials querem lideres inspiradores, 
apaixonados, com pensamento estratégico e 

com competências interpessoais

81%
aspiram tornar-se lideres na sua carreira 
ou área de especialidade

O estudo “Millennials @ Work: expetativas sobre as empresas e 
lideranças em Portugal”, desenvolvido em parceria por BCSD 
Portugal, Deloitte Portugal e Sonae, procura conhecer a visão e 
as expetativas dos millennials a trabalhar em Portugal 
relativamente às organizações, constituindo-se como uma base 
de trabalho para as empresas que pretendem ajustar as suas 
políticas e práticas de gestão de pessoas. Pretende perceber 
também as aspirações dos millennials para cargos de liderança e 
o seu nível de satisfação com as oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento que lhes são facultadas, as condições de 
trabalho e a conduta das empresas. O estudo analisa ainda a 
forma como esta geração se relaciona com os temas da 
sustentabilidade e da ética.
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