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RESUMO 

Nos últimos anos, o mercado de trabalho português sofreu importantes transformações na sua 

estrutura. Devido à recente crise, Portugal foi perdendo as melhorias de emprego acumuladas 

durante os ciclos de crescimento e o desemprego registou valores históricos. Neste contexto, 

afigura-se importante analisar as dinâmicas do emprego tanto a nível nacional como regional. 

Neste trabalho é efetuada uma caracterização do emprego registado nas regiões Portuguesas 

desagregadas até ao nível de NUTSIII, desenvolvida através da análise da evolução dos 

seguintes indicadores: taxa de emprego total, taxa de emprego por sexo, taxa de emprego por 

grupo etário, taxa de emprego por setor de atividade económica, taxa de emprego por situação 

na profissão principal e percentagem de trabalhadores por conta de outrem por nível de 

escolaridade. O período da amostra processa-se em três anos - 1981, 2001 e 2011 – 

coincidentes com os últimos Censos.  

A análise desenvolvida permitiu constatar que, entre os Censos de 1981 a 2001, se registou 

uma ligeira recuperação do emprego em todos os indicadores analisados contrastando com a 

diminuição ocorrida entre 2001 e 2011. Para todo o período da amostra, Lisboa foi a região 

que registou as maiores taxas de emprego, enquanto ao nível de NUTSIII se destacou a sub-

região da Grande Lisboa.  

Quanto às restantes características, concluiu-se que, ao longo do período analisado para a 

generalidade das regiões e sub-regiões portuguesas: (a) existe uma desigualdade em termos de 

género, sendo a taxa de emprego do sexo masculino superior à do sexo feminino, embora o 

sexo masculino tenha vindo a perder relevância; (b) a taxa de emprego predomina nos 

escalões etários entre os 25 e os 54 anos, sendo o grupo dos jovens (15 - 24 anos) aquele que 

experimentou as maiores quedas de emprego; (c) os últimos anos foram marcados pelo 

aumento do peso do setor terciário no emprego total e diminuição dos restantes setores; (d) 

predomina o emprego dos trabalhadores por conta de outrem o qual tem vindo a aumentar 

ligeiramente, contrastando com a ligeira diminuição nos trabalhadores por conta própria; e (e) 

os trabalhadores menos escolarizados foram os que sentiram um maior decréscimo no 

emprego. 

Neste trabalho é ainda realizada uma análise da volatilidade e sincronização dos ciclos do 

emprego nas regiões portuguesas até ao nível desagregado de NUTSIII para o período de 

1988 a 2011. Os resultados obtidos apontam para que, em Portugal, apesar da proximidade 

geográfica das regiões, existem disparidades regionais consideráveis na dispersão e no grau 

de correlação entre os ciclos do emprego. A nível de NUTSII, o Norte apresentava a 

associação mais elevada com o ciclo do emprego nacional, enquanto o Alentejo exibia a mais 

baixa. Em termos de NUTSIII, o grau de sincronização variava consideravelmente entre as 

sub-regiões, quer com o ciclo nacional, quer com a região a que pertencem. 

 

Palavras-chave: Emprego, Regiões Portuguesas, Sincronização, Ciclos Económicos 

 



 

ABSTRACT 

In recent years, the Portuguese labour market has undergone significant changes in its 

structure. Due to the recent crisis, Portugal was losing the accumulated employment 

improvements during growth cycles and unemployment recorded historical values. In this 

context, it is important to analyze the employment dynamics at national and regional level. 

In this study is made a characterization of registered employment in the Portuguese NUTSIII 

level disaggregated regions, developed by analyzing the evolution of the following indicators: 

overall employment rate, employment rate by sex, employment rate by age group, 

employment rate by economic sector, employment rate by occupational status, and percentage 

of workers for others by educational level. The sample period takes place in three years - 

1981, 2001 e 2011 – coinciding with the last Census. 

The analysis allowed to establish that, between the censuses of 1981 to 2001, in all indicators 

analyzed there was a slight recovery in employment in contrast to the decrease between 2001 

and 2011. For the entire sample period, Lisbon was the region that saw the highest rates of 

employment, while at the level of NUTSIII the sub region of the Greater Lisbon stand out.  

In the remaining features, it was concluded that, over the analyzed period for all Portuguese 

regions and sub-regions: (a) there is an inequality in terms of gender, being the employment 

rate higher for males than females, although males have been losing relevance; (b) the 

employment rate prevails in the age groups between 25 and 54, being the young people group 

(15-24 years) the one who experienced the largest declines in employment; (c) the last years 

were marked by an increase in the tertiary sector share of total employment and decrease in 

other sectors; (d) there is a prominence in employees which has increased slightly, contrasting 

to the slight decrease in the self-employed; and (e) the less schooled workers were the ones 

who felt a greater decrease in employment. 

In this study it is still analyzed the volatility and synchronization of cycles of employment in 

the Portuguese NUTSIII level disaggregated regions for the period 1988 to 2011. The results 

pointed out that in Portugal despite the geographical proximity of the regions, there are 

considerable regional differences in the dispersion and in the degree of correlation between 

the cycles of employment. At the level of NUTSII, North recorded the highest association 

with the national employment cycle, while Alentejo displayed the lowest. In terms of 

NUTSIII, the degree of synchronization varied considerably among the sub-regions, either 

with the national cycle either with the region to which they belongs. 

 

 

Keywords: Employment, Portuguese Regions, Synchronization, Business Cycles 
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I. INTRODUÇAO 

Nas últimas décadas o mercado de trabalho português sofreu algumas transformações na sua 

estrutura. Um dos traços mais marcantes caraterizou-se pela redução significativa do 

emprego. Como salienta Pedroso et al. (2013), ao se analisarem os problemas que Portugal 

enfrenta no domínio do emprego, regista-se que o País entrou nos últimos anos num período 

de desaceleração ou até mesmo regressão. 

Segundo o relatório publicado pelo Banco de Portugal (2014a) e Mateus (2013), com exceção 

do período em torno da recessão da década de noventa, o ritmo de aumento do emprego foi 

particularmente intenso até à viragem do século XXI. Após o início deste século a economia 

portuguesa está a ser marcada pela desaceleração do emprego, com a ocorrência de uma 

grande destruição de postos de trabalho. Esta destruição de emprego levou a que os valores 

desta variável no final de 2013 sejam semelhantes aos registados na década de noventa.  

Apesar de Portugal ser um país pequeno, carateriza-se por disparidades regionais 

consideráveis, as quais se tornam claras a partir da análise de numerosos indicadores como o 

emprego. Estas disparidades regionais têm características que, em certo sentido, não 

respeitam o padrão tradicional que seria de esperar, o qual apontaria no sentido de uma 

diminuição das condições de vida, à medida que aumenta a distância de cada região à região 

onde a prosperidade económica é mais elevada (Guerreiro e Caleiro, 2005).  

A perspetiva regional ligada à reafectação de emprego é essencial para a interpretação de 

eventuais problemas de adequação da oferta de trabalho em termos espaciais. O 

reconhecimento de importantes e persistentes diferenças regionais na criação líquida de 

emprego obrigaria à observação de fluxos migratórios internos para o nivelamento das taxas 

de desemprego, ou à existência de flexibilidade dos salários que permitisse igualizar os fluxos 

líquidos de criação de emprego entre essas regiões (Centeno et al., 2007).  

Este estudo pretende contribuir para a compreensão das especificidades regionais do emprego 

em Portugal, nomeadamente para a sua caraterização, tendo em conta aspetos como, por 

exemplo, distribuição do emprego por setor de atividade, empregados por nível de 

escolaridade e emprego por classes etárias, possibilitando assim a adoção de políticas de 

emprego. 

A escolha da variável emprego para estudo desta dissertação justifica-se por esta ser um 



Introdução 

2 

indicador de grande importância e pelo forte impacto que provoca na população. 

Nomeadamente, o emprego poderá ser responsável pela distribuição geográfica da população 

no território nacional.  

Um outro aspeto importante a explorar diz respeito à ligação entre os ciclos económicos do 

emprego nas várias regiões portuguesas. Nas últimas décadas, a sincronização dos ciclos 

económicos tem sido um tópico importante de investigação. Porém, a literatura tem sido mais 

abundante ao nível nacional do que ao nível regional (Correia e Gouveia, 2013). Apesar da 

sua relevância, tanto quanto é do nosso conhecimento, não existe nenhum estudo sobre a 

sincronização entre os ciclos do emprego ao nível desagregado das sub-regiões, por 

Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS), para Portugal. A presente investigação 

pretende precisamente contribuir para reduzir a carência de estudos sobre a temática do 

emprego em termos regionais. 

Em termos metodológicos, é realizada uma análise da sincronização entre os ciclos do 

emprego até ao nível desagregado de NUTSIII para Portugal. Na recolha dos dados utiliza-se 

como base estatística o Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo a variável de estudo o 

emprego por milhares de indivíduos. O período da amostra para este estudo foi condicionada 

pela disponibilidade de dados anuais para as regiões. Assim sendo, o período vai desde 1988 a 

2011. 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos. O capítulo I introduz o tema do emprego, 

bem como os objetivos propostos, a metodologia a utilizar e a organização da dissertação. No 

capítulo II é efetuada a revisão de literatura sobre a evolução do emprego no espaço europeu, 

com ênfase no caso português, destacando as várias temáticas relacionadas. No capítulo III é 

desenvolvida uma caracterização do emprego registado nas regiões Portuguesas desagregadas 

até ao nível de NUTSIII, tendo como fonte estatística a Base de Dados Portugal 

Contemporâneo (PORDATA). No capítulo IV é realizada uma análise da sincronização entre 

os ciclos do emprego nas regiões portuguesas, baseada na informação disponibilizada pelo 

INE. Por fim, o capítulo V contém as principais conclusões deste estudo e apresenta as várias 

dificuldades sentidas ao longo da sua elaboração bem como as propostas para uma 

investigação futura. 
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II. LITERATURA RELEVANTE SOBRE A EVOLUÇÃO DO EMPREGO 

Nas últimas décadas o mercado de trabalho tem constituído uma das principais áreas de 

análise da literatura, tanto a nível teórico como empírico. O mercado de trabalho é uma fonte 

de atenção e preocupação, na medida em que as suas dinâmicas influenciam o bem-estar das 

populações. Especificamente, o emprego é, para a maioria das famílias, o principal fator de 

rendimento pois através dele contribui para uma melhor integração das pessoas na sociedade. 

Segundo Centeno et al. (2007), a procura de emprego é um dos mais importantes 

investimentos que um indivíduo realiza no mercado de trabalho, quer quando está à procura 

de um emprego alternativo, quer quando não tem emprego. 

Em períodos de crise, as baixas taxas de emprego e a dificuldade em encontrar trabalho são as 

principais causas que afetam o nível do bem-estar e da qualidade de vida dos indivíduos e 

também têm um impacto negativo social, económico e político na sociedade e no país. Em 

tempo de crise existe instabilidade e insegurança mesmo para um indivíduo que esteja 

empregado, pois um indivíduo que se aperceba que pode ficar desempregado em breve 

desencadeia preocupações com a antecipação relacionada com a sua própria ocupação 

profissional. 

Ao longo dos anos, a Europa tem apresentado uma incapacidade de criar empregos suficientes 

para reduzir o elevado desemprego, fazendo com que este seja um dos maiores problemas da 

economia europeia (Pinto, 1999) e, nos últimos anos, este fenómeno tornou-se cada vez mais 

preocupante. 

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma revisão da literatura sobre a evolução do 

emprego no espaço europeu, focando as várias temáticas relacionadas, incluindo: a evolução 

da taxa de emprego na União Europeia (UE); a Estratégia Europeia de Emprego (EEE); o 

emprego por diferentes grupos da população; o emprego por setor de atividade; as dinâmicas 

recentes do emprego; e as políticas de emprego. 

2.1 EVOLUÇAO DA TAXA DE EMPREGO NA UNIAO EUROPEIA 

Quando se analisa a evolução da taxa de emprego ao longo do tempo na UE constata-se que 

ela apresenta oscilações. Na década de 1980 e início de 1990, a evolução da taxa de emprego 

(em percentagem da população em idade ativa) foi de diminuição. Contrariamente, durante 
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este período de baixas taxas de emprego na Europa, a taxa de emprego nos Estados Unidos da 

América (EUA) teve uma tendência de aumento1. Depois das taxas de crescimento 

dececionantes naquele período, por volta de meados da década de 1990 houve uma reviravolta 

em termos de criação de emprego, tendo havido um crescimento expressivo da proporção de 

pessoas no mercado de trabalho bem como da taxa de emprego. Desde meados da década de 

1990 até ao início da Grande Recessão em 2008, os mercados de trabalho Europeus foram 

aumentados em cerca de 30 milhões de novos postos de trabalho (Hurley et al., 2013). Foi, 

sem dúvida, uma idade de ouro em termos da criação de emprego na UE.  

No entanto, a grande crise que se instalou a partir de 2008 teve consequências extremamente 

negativas para os mercados de trabalho na Europa, que, tal como a maior parte dos países 

desenvolvidos, regressaram a um contexto não muito diferente do da década de 19802. 

Segundo Tavora (2012a), European Commission (2012; 2013a) e Gutiérrez (2014), os países 

do Sul da Europa (mais precisamente Portugal, Espanha, Itália e Grécia) foram os países mais 

afetados pela crise. Estes autores afirmam que estes países têm experienciado os mais 

adversos efeitos desta crise, sendo que as consequências ao nível do mercado de trabalho têm 

sido enormes. A perda de emprego e o desemprego têm atingido valores históricos, com as 

famílias a serem confrontadas com grandes cortes no seu orçamento familiar. Em termos de 

taxa de emprego estes quatro países estão abaixo do nível da média da área do euro, embora 

em posições relativamente diferentes3.  

Desde do início da recessão em 2008, só recentemente estes países do Sul começaram a 

apresentar uma ligeira recuperação. O ponto mais baixo na taxa de emprego nestes países 

parece só ter ocorrido muito recentemente, diversamente do que aconteceu nos restantes 

países da área do euro onde tal se verificou no segundo trimestre de 2012 (European 

Commission, 2013b).  

No que respeita especificamente à evolução do emprego em Portugal, é de assinalar as 

conquistas entre meados de 1990 e início da recente crise no que se refere à criação líquida de 

emprego. O emprego em Portugal era superior ao padrão europeu, embora o avanço se 

comprima desde o máximo registado em 2002 (Mateus, 2013). Segundo o relatório publicado 

                                                           
1  Vários autores como, por exemplo, Martin e Tyler (2000) e Van Aerden et al. (2014) têm comparado o 

desempenho do emprego da UE com o dos EUA. Segundo Van Aerden et al. (2014), desde os anos 1970 que 

a taxa de criação de emprego é muito mais elevada nos EUA do que na UE. 
2   Apenas num ano, entre meados de 2008 e meados de 2009, o emprego caiu drasticamente: 4,3 milhões postos 

de trabalho (European Commission, 2009). 
3   Estas perdas de emprego terão consequências a longo prazo e é muito duvidoso que estes quatro países sejam 

capazes de alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020 (European Commission, 2013a). 
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pelo Banco de Portugal (2014a), após o início deste século em Portugal o Produto Interno 

Bruto (PIB) real per capita deixou de crescer de forma acentuada e o contributo do emprego 

acompanhou este padrão, ressaltando o efeito da grande destruição de postos de trabalho 

ocorrida nos últimos anos. A partir de 2008, Portugal não só perdeu todas as melhorias de 

emprego acumuladas durante o ciclo de crescimento, como também apresentou valores piores 

em comparação com a situação de 19954. Devido à crise económica e aos elevados défices 

públicos e dívida pública, Portugal em 2011 (pela terceira vez em trinta anos) volta a recorrer 

à ajuda financeira externa para evitar a falência, tal como acontece com a Grécia e Irlanda. 

Em 2012 foram outros dois países a pedir ajuda externa: a Espanha e o Chipre. 

No entanto, a situação parece estar a ser revertida. De acordo com o Boletim Económico do 

Banco de Portugal (2014b), em 2014 o emprego em Portugal apresentou uma tendência de 

crescimento, mantendo-se, contudo, em níveis historicamente baixos. Essa evolução do 

emprego reflete-se no contributo positivo de emprego por conta de outrem, enquanto o 

emprego por conta própria diminuiu. Para este aumento, contribuíram, pelo menos em parte, 

as políticas de emprego, em particular os estágios profissionais. 

2.2 A ESTRATÉGIA EUROPEIA DE EMPREGO 

Ao longo dos anos, a UE tem enfrentado imensos problemas económicos ao nível do emprego 

e do desemprego e, ultimamente, tem trabalhado para conseguir recuperar de uma grave crise 

económica. Os decisores políticos preocupam-se com a incerteza das oportunidades de 

emprego atuais e futuras e trabalham para conseguirem uma economia social com um 

mercado competitivo e um pleno emprego na UE (Comissão Europeia, 2010a e Comissão 

Europeia, 2014b).  

Em 1997 o Tratado de Amesterdão introduziu no Tratado que institui a Comunidade Europeia 

um novo capítulo relativo ao emprego (“VIII - Emprego”). A partir daí, as políticas nacionais 

de emprego tornaram-se uma preferência comunitária. Foi com base nessas novas disposições 

que o Conselho Europeu do Luxemburgo, em novembro de 1997, lançou a EEE. Segundo 

Drobnic et al. (2010), muitas tentativas têm sido feitas para introduzir um conjunto de 

indicadores para medir a qualidade de emprego. Isto reflete-se na EEE que se foi 

desenvolvendo ao longo dos anos em resposta às alterações da situação política e aos desafios 

                                                           
4   Segundo o Banco de Portugal (2010), a recente recessão da economia portuguesa foi a mais profunda das três 

últimas décadas, onde se observou uma forte queda do emprego e um aumento da taxa de desemprego para 

máximos históricos. 
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económicos.  

A EEE é um programa anual de preparação, acompanhamento, análise e adaptação das 

políticas empreendidas pelos Estados Membros para constituir os instrumentos de combate ao 

desemprego.  

Até 2000, a principal prioridade da EEE foi criar mais postos de trabalho. Isso mudou quando 

os governos da UE se reuniram em Lisboa, na Primavera de 2000, para discutir os objetivos 

globais da UE para a próxima década. Com isto, a EEE tornou-se parte essencial da Estratégia 

de Lisboa, que foi lançada em 2000, revista em 2005 e vigorou até 2010. O relançamento da 

Estratégia de Lisboa levou a uma revisão completa da EEE e teve como objetivos recentrar os 

esforços no desenvolvimento de um crescimento forte e sustentável e na criação de mais e 

melhores empregos. 

Depois de reconhecida a importância dos objetivos da Estratégia de Lisboa, e apesar do seu 

fracasso, decidiu-se que havia necessidade de corrigir as suas falhas. A crise financeira e 

económica que se instalou a partir de 2008 reforçou a necessidade de criar uma estratégia a 

longo prazo que revertesse o enfraquecimento económico na UE. 

Resultado disso, a EEE em 2010 inspirou-se na estratégia «Europa 2020», a estratégia de 

crescimento europeia até ao final da presente década. Tem como objetivo transformar a União 

Europeia numa economia inteligente, sustentável e inclusiva, que proporcione uma economia 

baseada no conhecimento, mais eficiente e com níveis elevados de emprego. De acordo com 

este objetivo geral, a Europa 2020 desagregou este objetivo em cinco objetivos principais 

(Comissão Europeia, 2010a): 

1) Emprego: aumentar a taxa de emprego da população entre os 20 e os 64 anos pelo menos 

até aos 75% até 20205. Para conseguir alcançar este objetivo, a UE tem que conseguir uma 

maior participação no emprego das mulheres e dos trabalhadores mais velhos bem como de 

uma melhor integração dos migrantes na população ativa; 

2) Investigação e Desenvolvimento (I&D): aumentar os gastos em I&D para 35% do PIB; 

3) Alterações climáticas e sustentabilidade energética: redução das emissões de gases de 

efeito de estufa pelo menos em 20%, (ou em 30%, se forem reunidas as condições 

necessárias), relativamente aos níveis registados em 1990; obter 20% da energia a partir de 

                                                           
5  European Commission (2013a) e Ianos et al. (2013) referem que o objetivo parece um pouco irrealista, tendo 

em conta a crise e o facto da taxa de emprego já ter caído bem abaixo dos 75%. 
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fontes renováveis e aumentar em 20% a eficiência energética; 

4) Educação: diminuição do abandono escolar para 10% e aumento da percentagem de 

população entre os 30 e os 34 anos que tenha completado a educação terciária para 40%; 

5) Luta contra a pobreza e exclusão social: redução, pelo menos em 20 milhões, do número 

de europeus em risco de pobreza ou exclusão. 

Segundo a Comissão Europeia (2010a), estes cinco objetivos estão interligados e dão uma 

visão global da evolução proposta para a UE até 2020. Por exemplo, a melhoria da educação 

contribuirá para o aumento do emprego e para a redução da pobreza; uma economia baseada 

em mais I&D e inovação, bem como em recursos mais eficazes, torna a Europa mais 

competitiva e cria postos de trabalho; e o investimento em tecnologias mais limpas contribui 

para a luta contra as alterações climáticas e cria novas oportunidades comerciais e de 

emprego. 

De acordo com a Comissão Europeia (2014a), a taxa de emprego na UE tem vindo a estagnar 

nos últimos anos. No entanto, continua abaixo do objetivo da Estratégia Europa 2020. De 

acordo com os dados da PORDATA, a UE-28 em 2014 apresentava uma taxa de emprego de 

51,8%, ou seja, 23,2 p.p. abaixo do objetivo da Estratégia Europa 2020. Com a atual situação 

e face ao ligeiro aumento estimado da taxa de emprego para os próximos anos, o objetivo da 

Estratégia Europa 2020 não deverá ser atingido, devendo esta taxa situar-se nos 71,8% em 

2020 (Comissão Europeia, 2014a). A nível de progressos alcançados a nível nacional, a 

Alemanha e a Áustria apresentam os melhores resultados, com altas taxas de emprego e um 

crescimento desde 2000. No caso da Espanha, Grécia, Bulgária e Hungria, a distância entre os 

valores registados em 2012 e o objetivo nacional para 2020 é mais elevada, havendo dúvidas 

quanto à capacidade de conseguirem alcançar os objetivos propostos até 2020 (Comissão 

Europeia, 2014a). Portugal também é um país que gera dúvidas quanto ao conseguir alcançar 

o objetivo, pois segundo a PORDATA, em 2014, Portugal apresentava uma taxa de emprego 

de 50,7%, ou seja, 24 p.p. abaixo do objetivo desejado! 
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2.3 EMPREGO POR DIFERENTES GRUPOS DA POPULAÇÃO 

Nos últimos anos, em toda a Europa, tem-se discutido a questão de vulnerabilidade no 

mercado de trabalho em certos grupos de população. Em geral, os grupos que têm mais 

dificuldades no acesso ao emprego devido à crise são os jovens à procura do primeiro 

emprego, as mulheres e os menos escolarizados, nomeadamente, a população idosa (Garibaldi 

e Mauro, 2002a e Comissão Europeia, 2010a). 

2.3.1 Jovens 

Os jovens são um dos grupos com mais dificuldades no acesso ao mercado de trabalho porque 

a sua produtividade ainda é de difícil avaliação, dado que estes têm pouca ou nenhuma 

experiência profissional o que implica um maior risco de incompatibilidade para o 

empregador (Kahn, 2007 e Dieckhoff e Steiber, 2012). Tais razões podem justificar, pelo 

menos em parte, porque é que durante a recente crise económica os jovens têm sido os mais 

afetados pelas perdas de emprego (European Commission, 2010a; Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 2010 e European Commission, 2013a)6. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) (2012) refere que a crise do emprego jovem 

constitui um desafio global, embora as suas características sociais e económicas variem 

consideravelmente em dimensão e natureza de um país para outro e de uma região para outra7. 

Vários estudos (por exemplo, Ianos et al., 2013) demonstram que existe uma relação direta 

entre o nível de educação e o acesso ao mercado de trabalho, pois as pessoas com maior nível 

educacional podem obter emprego mais facilmente. Logo, pode-se dizer que o nível de 

qualificação e de experiência é fundamental na entrada dos jovens no mercado de trabalho 

(Madeira, 2011), sendo que muitas das empresas utilizam o nível de qualificação e 

experiência como um método de seleção dos trabalhadores, valorizando assim os mais 

escolarizados e penalizando os jovens menos escolarizados8 (Martin, 2009 e Bell e 

Blanchflower, 2011b). Muitas das vezes, os jovens são apanhados na "armadilha da 

experiência", ou seja, não têm experiência de trabalho para apresentar nas suas candidaturas 

porque ainda não conseguiram um emprego (Bell e Blanchflower, 2011a e OIT, 2012).  

                                                           
6   Segundo Bell e Blanchflower (2011a) em países como a Irlanda, Espanha e Portugal o emprego dos jovens 

caiu drasticamente nos últimos anos. 
7   Bell e Blanchflower (2011a) mencionam que a Alemanha foi um dos países em que, apesar do emprego jovem 

ter caído, a queda não foi de forma acentuada. 
8  Em Banco de Portugal (2014a) refere-se que durante a recente crise a duração dos períodos de procura de 

emprego agravou-se mais para os jovens com níveis de educação superior. 
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Assim, uma das formas que os jovens podem usar para enfrentar o mercado de trabalho é 

apostar na formação e qualificação, o que lhes permite aumentar o sucesso na vida ativa, fazer 

crescer os níveis de empregabilidade e melhorar as condições de trabalho.  

A este propósito, a European Commission (2012) afirma que nas crises anteriores os 

indivíduos com nível de escolaridade mais elevada estiveram protegidos pela perda de 

emprego, enquanto os indivíduos com escolaridades mais baixas estavam mais sujeitos à 

perda de emprego. Na crise atual, os indivíduos menos escolarizados apresentam um 

comportamento similar ao das crises passadas. No entanto, os mais escolarizados só nesta 

crise é que sofreram decréscimos significativos no emprego (Cho e Newhouse, 2013). Posto 

isto, devido à crise cada vez mais jovens qualificados tendem a encontrar novas oportunidades 

e melhores condições de vida em países onde se torna mais fácil encontrar emprego. Isto leva 

a que os jovens que saem de um país vão contribuir para a produtividade de outros países e, 

assim, esta situação acarreta vários problemas para a competitividade futura do país de origem 

(Rakauskienė e Ranceva, 2014).  

Neste campo, e segundo a Comissão Europeia (2010a), a Europa tem de atuar ao nível da 

educação, formação e aprendizagem ao longo da vida9, pois muitos dos estudantes têm 

dificuldades de leitura e um em cada sete jovens abandona precocemente a escola e a 

formação. Em 2010 menos de uma em cada três pessoas com idade entre 25 e 34 anos tinha 

um diploma universitário na UE, em comparação com 40% nos EUA e mais de 50% no Japão 

(Comissão Europeia, 2010a). No mesmo sentido, Laal (2011) argumenta que devido à rapidez 

da globalização do crescimento da economia do conhecimento, as pessoas precisam de 

melhorar as suas competências ao longo das suas vidas adultas. A aprendizagem ao longo da 

vida deveria incluir todas as fases da aprendizagem, desde a pré-escolaridade até à pós-

reforma (Comissão Europeia, 2001). 

O problema do abandono escolar tem sido uma das principais preocupações da UE (Madeira, 

2011). Nos países europeus têm sido utilizados vários instrumentos com o propósito de 

melhorar a situação do mercado de trabalho jovem, tais como reformas ao nível do ensino 

primário, melhorias nos programas de ensino e nas políticas de criação de emprego (European 

Commission, 2009; OCDE, 2010 e Perugini e Signorelli, 2010).  

O período de transição da escola para o trabalho de muitos jovens parece ser uma 

                                                           
9  A aprendizagem ao longo da vida, segundo a Comissão Europeia (2001:10), é “toda a atividade de 

aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar os conhecimentos, as aptidões e 

competências, no quadro de um perspetiva pessoal, cívica, social e/ou relacionada com o emprego”. 
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preocupação para os países Europeus. Segundo Quintini et al. (2007), em muitos países 

Europeus os jovens estavam sem trabalho um ano depois de saírem da escola. O mesmo autor 

refere que mesmo nos países europeus com melhor desempenho, como por exemplo a 

Holanda, em 2004, cerca de 20% dos jovens não tinham emprego um ano após deixar a 

escola. 

Uma das iniciativas da UE destina-se a redinamizar os sistemas de ensino, promover a 

mobilidade dos estudantes e fazer face ao desemprego dos jovens. Com isto surge a iniciativa 

Europeia “Juventude em Movimento”10, composta por um conjunto de medidas sobre o 

ensino e o emprego orientada para os jovens Europeus. Esta iniciativa inclui-se na Estratégia 

Europa 2020 e tem por fim melhorar o nível de ensino e a empregabilidade dos jovens, 

reduzir o elevado desemprego juvenil e aumentar a taxa de emprego dos jovens, em 

concordância com o objetivo mais geral da UE, isto é, atingir uma taxa de emprego de 75% 

para a população em idade ativa (20-64 anos).  

Para alcançar estes objetivos, a iniciativa Europeia “Juventude em Movimento” propõe-se: 

fazer com que a educação e a formação sejam mais coerentes com as necessidades dos jovens; 

entusiasmar os jovens a utilizar bolsas de estudo da UE para prosseguir os estudos noutro país 

e incentivar os países da UE a tomar medidas que ajudem a simplificar a passagem do ensino 

para o mercado de trabalho. 

O que se pretende com esta iniciativa é colocar os jovens no centro da educação e da 

mobilidade para fins de aprendizagem, certificando que alcançam as competências, a 

experiência e os conhecimentos necessários para conseguirem arranjar o primeiro emprego. 

Possuir uma educação adequada ajudará a melhorar as perspetivas dos jovens à procura do 

primeiro emprego, pois, segundo a Comissão Europeia, no segundo trimestre de 2014 o 

número de jovens europeus à procura de emprego rondava os cinco milhões, o que 

corresponde a uma taxa de desemprego de 21,7%.11 

Segundo a Comissão Europeia (2010a), a Europa 2020 necessitará de lançar um 

enquadramento para o emprego dos jovens que determine políticas determinadas a reduzir as 

taxas de desemprego: pretende-se promover, em conjunto com os Estados-Membros e os 

parceiros sociais, a entrada dos jovens no mercado de trabalho através da aprendizagem 

profissional, estágios ou outras experiências laborais, incluindo um sistema («O teu primeiro 

                                                           
10  Ver http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=pt: acedido em 14 de março de 2015. 
11  Ver http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=pt: acedido em 14 de setembro de 2015. 
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emprego EURES») destinado a melhorar as oportunidades de emprego para os jovens 

mediante a promoção da mobilidade na UE.  

Segundo o site da Comissão Europeia12 o EURES é um programa de mobilidade laboral, 

indicado que ajudar os jovens europeus a encontrarem um emprego ou um estágio ou irem 

estudar para outro país da UE. O programa insere-se nas iniciativas “Juventude em 

Movimento” e “Oportunidades para a Juventude” e poderá ser integrado nos programas 

nacionais “Garantia para a Juventude”, que preveem uma cooperação com outros países da 

UE. 

2.3.2 Mulheres 

No passado existia uma divisão do trabalho: os homens iam trabalhar, ou seja, eram os que 

obtinham os recursos económicos, enquanto as mulheres ficavam em casa a cuidar dos filhos. 

No entanto, esta tendência tem vindo a modificar-se ao longo do tempo e, nos últimos anos, 

os níveis de emprego do sexo masculino e do sexo feminino têm vindo a cruzar-se cada vez 

mais (Mateus, 2013). 

Com a recente crise, na maioria dos países Europeus, a taxa de emprego do sexo feminino, 

(apesar de se encontrar ainda num grupo crítico) é maior do que nas crises anteriores (Bettio 

et al., 2012; Gomes et al., 2012; European Commission, 2013b e Mateus, 2013). Resultado 

disso, as mulheres estão mais concentradas em empregos do setor público e administrativo e 

nos serviços, setores que apresentaram uma menor diminuição no que respeita ao emprego 

(Bettio et al., 2012; Signorelli et al., 2012; Cho e Newhouse, 2013 e European Commission, 

2014). Quanto ao sexo masculino, e de acordo com a European Commission (2013b), foi o 

sexo mais afetado pela crise, devido à maior concentração nos setores que tiveram maior 

queda, nomeadamente a construção e manufatura (Banco de Portugal, 2014a). No início da 

crise, esta perda de emprego no sexo masculino é consistente com as crises anteriores 

(Monteiro, 2014). Porém, com o desenrolar da crise, as mulheres tenderam a ser mais afetadas 

pela perda de emprego, isto é, de forma diferente da tendência das crises anteriores em que o 

emprego feminino permanecia estável ou até mesmo fortalecido. Ou seja, a proteção 

fornecida pela segregação de género existente no mercado de trabalho parece muito menos 

presente nesta crise do que em crises anteriores (Villa e Smith, 2010). 

Esta mudança, associada à maior integração das mulheres no mercado de trabalho (inclusive 

                                                           
12  Ver http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pt: acedido em 13 de Março de 2015. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=950
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=950
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=1006
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pt
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no setor privado), implica que estas sejam atingidas na fase inicial da crise (embora de forma 

menos intensa que os homens) mas também numa fase posterior, à medida que a crise 

financeira se transforma em crise da dívida soberana e os governos implementam medidas de 

saneamento das finanças públicas (Parlamento Europeu, 2011).  

A nível de competências, as mulheres tendem a superar os homens (Bell e Blanchflower 

2010; Bettio et al. 2012), sendo os níveis elevados de escolaridade das mulheres, em 

momentos de crise, um requisito importante para o acesso a empregos de melhor qualidade 

(European Commission, 2014). 

Gomes et al., (2012) e Tavora (2012b) argumentam que nos países do Sul da Europa, à 

exceção de Portugal, o nível de emprego das mulheres é baixo, principalmente nas mulheres 

com nível de escolaridade baixa. As mulheres portuguesas são das mais participantes no 

mercado de trabalho da UE-27, que é liderado pelas mulheres da Europa do Norte que se 

distinguem pela maior proporção de part-time feminino (Mateus, 2013). 

Como foi referido, a Europa 2020 tem uma meta de 75 % de taxa de emprego para as 

mulheres e para os homens. Quanto à participação no mercado de trabalho, existem grupos de 

mulheres que merecem particular atenção: mulheres mais velhas, mães solteiras, mulheres 

com deficiência, mulheres migrantes e mulheres de minorias étnicas (Comissão Europeia, 

2010b). A taxa de emprego destes grupos é ainda relativamente baixa e torna-se necessário 

reduzir as disparidades remanescentes entre homens e mulheres, tanto em termos 

quantitativos como qualitativos. 

É essencial salientar ainda que os efeitos da crise sobre o emprego das mulheres variam 

também de acordo com a idade, sendo que, com o desenrolar das crises, as taxas de emprego 

do sexo feminino diminuem muito mais rápido do que a dos indivíduos do sexo masculino 

(Villa e Smith, 2010).  

2.3.3 Idosos 

Nos últimos anos, os países desenvolvidos têm experimentado mudanças demográficas 

dramáticas: diminuição da população jovem e aumento da população idosa. O processo de 

envelhecimento da população em grande parte é determinado pelo aumento da esperança 

média de vida e pela diminuição da taxa de natalidade (Paúl e Fonseca, 2005).  

O número de pessoas com mais de 60 anos está a crescer mais do que qualquer outro grupo 

etário (Ilmarinen, 2001; Attanasio et al., 2007; Comissão Europeia, 2010a e OIT, 2013). Com 
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a passagem à reforma dos trabalhadores idosos, a população ativa da UE começou a diminuir 

nos últimos anos, sendo que esta combinação leva a uma pressão adicional sobre os sistemas 

da segurança social (Comissão Europeia, 2010a). A mudança demográfica na estrutura etária 

da população tem implicações significativas para o desenvolvimento económico, mercado de 

trabalho e para o bem-estar.  

Nos países desenvolvidos assistiu-se nos últimos anos ao envelhecimento da população. 

Portugal foi um dos países onde se verificou um envelhecimento mais rápido (OIT, 2013). A 

proporção de indivíduos com idades mais avançadas aumentou e, em simultâneo, ocorreu uma 

diminuição de população jovem. A diminuição da fecundidade é uma das principais causas do 

envelhecimento da população. O segundo fator de envelhecimento é a esperança de vida à 

nascença, que deverá aumentar em todas as regiões do mundo devido a melhorias da 

qualidade de vida. 

O envelhecimento da sociedade a que atualmente se assiste está associado à exigência de uma 

passagem à reforma cada vez mais tardia (Comissão Europeia, 2004). Segundo a Direcção-

Geral da Administração e do Emprego Público13, a idade de reforma estabelecida no regime 

geral de segurança social foi aumentada para os 66 anos em 2014. Com esta medida, existe a 

necessidade de manter os trabalhadores mais velhos profissionalmente ativos durante mais 

tempo reduzindo, assim, as oportunidades dos indivíduos mais jovens conseguirem emprego. 

Os trabalhadores mais velhos são um dos grupos que mais têm sofrido com a recente crise no 

que respeita à forca de trabalho, sendo que a situação destes trabalhadores é motivo de 

preocupação política em muitos países (Heywood et al., 2011 e Picchio e Van Ours, 2013). 

Segundo Mateus (2013), Portugal mantem a maior proporção de população mais idosa no 

mercado de trabalho. Os trabalhadores mais idosos são, muitas vezes, os primeiros a perder o 

emprego e os últimos a serem reintegrados no mercado de trabalho após um episódio de 

perda, enquanto os que conseguem continuar a trabalhar têm, frequentemente, de aceitar 

contratos menos seguros e condições de trabalho mais duras.  

Segundo os números da Comissão Europeia (2010a), em 2010 apenas 46% dos trabalhadores 

idosos (55-64 anos) na Europa estavam empregados, contra mais de 62% nos EUA e no 

Japão. Aumentar a taxa de emprego deste grupo dos trabalhadores mais velhos parece, assim, 

uma meta desejável, embora difícil de atingir uma vez que os empregos disponíveis para eles 

são escassos (Hairault et al. 2010).  

                                                           
13  Ver http://www.dgaep.gov.pt/index.cfm, acedido em 13 de Março de 2015. 
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Nos anos 1990, período de grande crescimento no que respeita ao emprego, os trabalhadores 

mais velhos, normalmente com níveis de escolaridade mais baixos, são trocados por 

trabalhadores mais jovens com níveis de escolaridade mais elevadas. No entanto este sistema 

foi revertido nos últimos anos (Hurley, et al., 2013 e Picchio e Van Ours, 2013). Purcell 

(2000), Vandenberghe (2011) e Picchio e Van Ours (2013), argumentam que a taxa de 

emprego dos trabalhadores mais velhos (50+) tem vindo a aumentar e os empregadores estão 

dispostos a empregar trabalhadores mais velhos, principalmente mulheres com idades mais 

avançadas. Nos EUA a taxa de participação das mulheres mais velhas no mercado de trabalho 

tem vindo a aumentar desde 1950. Contrariamente, o emprego dos homens mais velhos tem 

estado estável (Purcell, 2000).  

2.4 EMPREGO POR SETOR DE ATIVIDADE 

Os setores de atividade desempenham um papel importante no que toca ao crescimento do 

emprego de um país (Garibaldi e Mauro, 2002a). 

Desde meados da década de 1990, a maioria dos postos de trabalho na Europa foi destruída no 

setor primário (Garibaldi e Mauro, 2002a e Fernández-Macías e Hurley, 2008). Segundo 

Garibaldi e Mauro (2002a), apesar da perda neste setor, em algumas regiões menos 

desenvolvidas do sul da Europa ainda há um peso substancial do setor primário em termos de 

emprego. 

Nos últimos anos o setor terciário tem vindo a ganhar importância e representa uma grande 

parte da economia de um país (Garibaldi e Mauro, 2002a; Parente, 2012 e Ramos, 2012). 

Segundo Mateus (2013), desde 1992 que o setor terciário domina o emprego em Portugal e as 

atividades que ganharam mais peso no emprego foram os serviços às famílias, os serviços 

públicos e os serviços às empresas. Anheier (2002) salienta que se deve observar o terceiro 

setor como estratégico para o desenvolvimento da sociedade Europeia. A importância do 

terceiro setor verifica-se a vários níveis, sendo um deles o do emprego e o da luta contra o 

desemprego (Quintão, 2004)14. Atualmente, o setor terciário é considerado como uma força 

económica significativa, pois representa um grande potencial no mercado de trabalho, sendo 

um elemento de grande importância em termos das pessoas aí empregues (Andrade e Franco, 

2007) e, logo, uma solução possível para o declínio do emprego na UE (Ferreira, 2006). 

                                                           
14   O autor afirma que o setor terciário é o que mais emprega, ou seja, é o setor com mais potencial de criação de 

empregos. 
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Marimon e Zilibotti (1998) argumentam que os efeitos dos setores de atividade são 

responsáveis por uma grande parte da variação no crescimento do emprego líquido total. 

No que toca ao emprego no setor terciário a nível de sexos, tem-se verificado uma 

desigualdade entre homens e mulheres, sendo que Almond e Kendall (2000) e Lange (2003) 

argumentam que o setor terciário emprega principalmente pessoas do sexo masculino. No 

entanto, muitas das mulheres que se encontram a trabalhar no setor terciário estão a tempo 

parcial, pois assim conseguem conciliar a vida profissional com a vida familiar (Almond e 

Kendall, 2000). 

Em termos de nível educacional, os setores em crescimento (como o setor terciário) têm 

exigências de qualificação mais elevadas, enquanto os setores em declínio (como o setor 

primário) tendem a ter qualificações mais baixas (Mirvis e Hackett, 1983).  

2.5 DINÂMICAS RECENTES DO EMPREGO 

Entre as principais alterações recentes no mercado de trabalho estão o aumento do trabalho a 

tempo parcial e do empreendedorismo, como se descreve nos pontos seguintes. 

2.5.1 Trabalho a tempo parcial 

Nas últimas décadas o trabalho a tempo parcial tem vindo a aumentar em todo o mundo. Esta 

tendência tem sido especialmente forte na Europa praticamente desde o ano de 2000, tendo 

continuado a crescer desde o início da crise (Sandor, 2011; Buddelmeyer et al., 2005; Anxo et 

al., 2007 e Salladarré e Hlaimi, 2014). Em contrapartida, o emprego a tempo inteiro tem 

vindo a diminuir (European Commission, 2013a).  

Trabalhadores a tempo parcial são empregados cujo horário de trabalho semanal normal 

envolve menos horas do que as normais de um trabalhador comparável a tempo inteiro 

(Sandor, 2011). O conjunto de situações que esta forma de emprego pode atingir é enorme: 

horas por dia, semana, mês, etc. (Kovács et al., 2006). Logo, segundo Allaart e Bellmann 

(2007), existe uma diferença entre os trabalhadores a tempo parcial, os que trabalham um 

determinado número de horas por semana fixo e aqueles com horários irregulares. 

Segundo Anxo et al. (2007), o trabalho a tempo parcial involuntário tem vindo a aumentar 

desde os anos 90 e, logo, contribui para o aumento do emprego a tempo parcial. Este autor 

refere que são aqueles indivíduos que trabalham somente a tempo parcial porque não 
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conseguem encontrar um emprego a tempo inteiro.  

Apesar de grandes variações na sua incidência entre os países, o emprego a tempo parcial 

parece ter sido a principal fonte de criação de emprego desde o início de 1990 (Garibaldi e 

Mauro, 2002b). O sucesso da Holanda é em parte explicada pelo crescimento notável do 

emprego a tempo parcial, ocupada principalmente por mulheres (Garibaldi e Mauro, 2002b; 

Buddelmeyer et al., 2005; Anxo et al., 2007 e Salladarré e Hlaimi, 2014). Segundo as 

estatísticas da PORDATA, em 2014 a Holanda continuava a destacar-se em relação aos países 

da UE-28, no qual o trabalho a tempo parcial tem um peso relativamente elevado na 

população empregada (50,6%). Apesar do emprego feminino a tempo parcial ter vindo a 

aumentar nos países do sul da Europa (Salladarré e Hlaimi, 2014), estes apresentam taxas de 

emprego em part-time baixas (Fernández-Macías e Hurley, 2008). Em Portugal segundo as 

estatísticas da PORDATA, em 2014 a população empregada a tempo parcial era de 13,1%, 

bastante abaixo do verificado em termos médios nos países da UE-28 (20,4%).  

Nos últimos anos, o emprego a tempo parcial tem sido largamente conduzido pela crescente 

participação da força de trabalho das mulheres (Allaart e Bellmann, 2007; Anxo et al., 2007; 

Buddelmeyer et al., 2005; Buddelmeyer et al., 2008; Laurijssen e Glorieux, 2012; Salladarré e 

Hlaimi, 2014 e Sandor, 2011). Segundo Corral e Ilusi (2004), existe um grupo de mulheres 

que são caraterizadas por uma maior propensão para trabalhar em part-time, ou seja, aquelas 

nos grupos etários mais jovens e as mais velhas e também as mães com crianças pequenas. 

Allaart e Bellmann (2007), Anxo et al. (2007) e Buddelmeyer et al. (2008) constatam que a 

taxa de fertilidade é forte e positivamente relacionada com a taxa de emprego a tempo parcial, 

pois o trabalho a tempo parcial cria uma oportunidade para que as mulheres possam conciliar 

a vida profissional com a vida familiar.  

Além das mulheres, também as pessoas mais velhas podem preferir trabalhar a tempo parcial 

(Anxo et al., 2007) por causa de problemas de saúde ou de fazer uso (financeiramente) dos 

regimes de reforma (Allaart e Bellmann, 2007). Os jovens estudantes são outro grupo com 

importância no trabalho em part-time para poderem completar a sua educação (Allaart e 

Bellmann, 2007 e Sandor, 2011). 

O trabalho a tempo parcial pode ter efeitos positivos e negativos para os trabalhadores 

(Sandor, 2011 e Salladarré e Hlaimi, 2014). Os efeitos positivos estão relacionados com o 

facto do trabalho a tempo parcial poder ser uma solução para equilibrar o trabalho com a vida 

familiar em determinadas fases da vida, (Laurijssen e Glorieux, 2012) bem como aumentar a 
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participação feminina na força de trabalho, aumentando a taxa de emprego. Pelo contrário, o 

trabalho a tempo parcial tem desvantagens, comparativamente com o trabalhado a tempo 

completo, nomeadamente porque os trabalhadores em part-time têm rendimentos mais baixos 

e menos probabilidades de progredir na sua carreira profissional (Salladarré e Hlaimi, 2014).  

Contudo, segundo Sandor (2011), apesar da qualidade dos postos de trabalho a tempo parcial 

ser inferior, em média, à do trabalho a tempo completo, a satisfação no trabalho dos 

trabalhadores a tempo parcial é, no geral, semelhante à dos trabalhadores a tempo inteiro. 

2.5.2 Empreendedorismo 

As tendências globais, incluindo a globalização e as mudanças tecnológicas, são de um 

mundo em constante mudança, criando assim a necessidade de as pessoas inovarem ou 

criarem uma nova visão de como utilizar as coisas já existentes.  

O empreendedorismo é considerado um fator relevante para o desenvolvimento económico 

(Audretsch e Fritsch, 2002) e proporciona a criação de emprego (Baptista et al., 2008). 

Baptista et al. (2008) analisam, para Portugal, se existe uma relação entre a criação de novas 

empresas e o crescimento do emprego a nível regional. Os autores concluem que existem 

efeitos indiretos positivos da criação de novas empresas no crescimento do emprego. No 

entanto, estes efeitos indiretos só ocorrem oito anos após o início da atividade da nova 

empresa. Os efeitos indiretos da criação de empresas podem resultar de uma maior 

concorrência, eficiência ou inovação e são consideravelmente mais fortes do que os efeitos 

diretos associados à criação de emprego pelas novas empresas. Os autores chegam à 

conclusão que estes efeitos indiretos positivos estimulam o crescimento e o emprego na 

região mas apenas começam a produzir efeito por volta dos dez anos. “A contribuição da 

formação de novas empresas para o crescimento do emprego é, naturalmente, o número de 

empregos diretamente criados pelas novas empresas bem-sucedidas, que entram no mercado e 

crescem” (Baptista et al., 2008). 

Ao longo dos últimos anos assistiu-se a um aumento do empreendedorismo em muito países. 

Este tipo de trabalho tem sido um fenómeno principalmente do sexo masculino e, apesar de na 

maioria dos países o número de mulheres ser mais baixo do que o dos homens, tem vindo a 

aumentar de forma constante, particularmente em alguns países europeus (Blanchflower, 

2004; Galego, 2006 e Hatfield, 2015). O aumento do trabalho por conta própria das mulheres, 

sobretudo das que têm filhos pequenos, está relacionado com o facto deste tipo de trabalho 
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oferecer mais flexibilidade para combinar o trabalho com a vida familiar (Connelly, 1992 e 

Boden, 1999). 

A maior parte da proporção da população da força de trabalho gostaria de ter o seu próprio 

negócio (Blanchflower, 2000), ou seja, ter um trabalho independente, exercendo a sua 

atividade por conta própria sem recorrer a assalariados, sendo simultaneamente “trabalhador” 

e “empresário” (Kovács et al., 2006). No entendimento de Blanchflower (2000) e de Caetano 

(2014), o empreendedorismo é uma oportunidade de um indivíduo (ou de uma equipa de 

indivíduos) criar um novo negócio ou nova iniciativa, ou seja, criar o seu próprio emprego, 

uma nova organização empresarial ou a expansão de um negócio existente. 

Segundo Blanchflower (2004) e Hatfield (2015), os trabalhadores por conta própria 

apresentam uma maior taxa nos trabalhadores mais velhos do que noutros grupos etários 

porque os trabalhadores mais velhos tendem a ter mais experiência e níveis de capital humano 

mais elevados bem como um melhor acesso ao crédito. Contudo, Hatfield (2015) refere ainda 

que, apesar de o auto-emprego não ser comum nos jovens, este tem vindo a ganhar algum 

interesse nos últimos anos15. Adicionalmente, o autor conclui que a maior proporção de 

trabalhadores por conta própria exercem atividades na agricultura, silvicultura e pesca, 

artesanato, construção e comércio ou noutras ocupações relacionadas. Segundo o relatório 

publicado pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) 

(2008), os empreendedores portugueses são sobretudo os jovens do sexo masculino, com 

idade que ronda os 30 anos. No que respeita ao nível de qualificação, as mulheres portuguesas 

empreendedoras têm níveis académicos mais elevados do que os homens empreendedores. 

A OIT (2012) refere que se deve entusiasmar e ajudar os jovens na criação de empresas e, 

assim, oferecer-lhes um caminho para entrar no mercado de trabalho através do trabalho 

independente. Os jovens ao criarem uma empresa, têm um caminho para entrarem no mercado 

de trabalho através do trabalho independente, mas também graças ao trabalho por conta de 

outrem que as empresas bem-sucedidas irão gerar para outros jovens. É, por isso, que é 

importante que os governos prestem especial atenção aos problemas enfrentados pelos 

potenciais jovens empreendedores. 

Por último, é de salientar que o auto-emprego é mais elevado em países onde as condições do 

mercado de trabalho são piores pois, frequentemente, o empreendedorismo é um caminho 

                                                           
15   Por exemplo, o autor refere que em países como a Espanha e a Holanda o número de jovens a trabalhar por 

conta própria tem vindo a aumentar. No caso da Espanha, as elevadas taxas de desemprego podem ter 

forçado os jovens a criar um emprego por conta própria. 
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para sair de uma situação de desemprego. Na Bulgária, Chipre, Grécia, Itália e Portugal, por 

exemplo, o auto-emprego é mais predominante do que na UE-27 (European Commission, 

2010b).  

2.6 POLÍTICAS DE EMPREGO 

As políticas de emprego incluem medidas passivas e medidas ativas de emprego e visam 

manter taxas de desemprego reduzidas e taxas de emprego elevadas, pretendendo facilitar o 

regresso ao mercado de trabalho.  

As medidas passivas são sistemas de apoio ao desemprego, como sejam o subsídio de 

desemprego e subsídio social de desemprego (Centeno e Novo, 2008 e Dias e Varejão, 2012). 

O subsídio de desemprego é a sua principal componente (Centeno, 2013). Por seu lado, as 

políticas ativas de emprego reúnem um conjunto variado de medidas que têm como objetivos: 

aperfeiçoar o funcionamento do mercado de trabalho, promovendo a reafectação dos postos 

de trabalho e de trabalhadores; promover uma rápida e mais eficiente transição do 

desemprego para o emprego; aumentar a eficácia com que os trabalhadores procuram novo 

emprego (Centeno e Novo, 2008; Dias e Varejão, 2012 e Centeno, 2013). Para Katz (1994), as 

políticas ativas de emprego têm a capacidade de melhorar as perspetivas dos mais 

desprotegidos e dos desempregados, na sua educação e formação, estimulando as 

oportunidades de emprego através da criação de emprego e fornecer formação que possibilite 

mais facilmente a união entre a procura e a oferta de emprego. 

O nível de despesa com estes dois tipos de políticas nas economias mais desenvolvidas é 

muito diferenciado. A maioria dos países privilegia as políticas passivas16, mas nalguns casos 

os recursos atribuídos às políticas ativas assumem também bastante importância (Centeno e 

Novo, 2008). 

Nos últimos anos, as políticas ativas de emprego têm vindo a ganhar importância no quadro 

das políticas de promoção do crescimento e do emprego em todo o mundo e, em particular, no 

quadro da UE. Apesar de variado e heterogéneo, o conjunto das medidas políticas ativas do 

mercado de trabalho pode-se agrupar em quatro domínios de intervenção principais (Dias e 

Varejão, 2012):  

- Formação: o objetivo é permitir a acumulação de capital humano que faça aumentar a 

                                                           
16  No caso de Portugal, e segundo Dias e Varejão (2012), entre 2006 e 2009, a despesa com as medidas 

passivas foi, em média, 2,5 vezes superior à despesa com as medidas ativas. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/2946620
http://www.wook.pt/authors/detail/id/2946620
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produtividade dos trabalhadores e, assim, reforce a sua empregabilidade. Inclui as 

modalidades de formação em sala e no local de trabalho, bem como a aquisição de 

experiência profissional.  

- Apoio à criação de emprego: abrange medidas que visam estimular a criação de emprego 

no setor privado da economia (através de empresas já existentes ou pela criação de novas 

empresas), aumentando os recrutamentos, a criação líquida de emprego e as transições de 

desemprego para emprego. 

- Emprego subsidiado no setor público: inclui medidas destinadas a trabalhadores de baixa 

empregabilidade em instituições do setor público ou em organizações privadas sem fins 

lucrativos. Estas medidas têm como objetivo prevenir a perda de competências 

socioprofissionais básicas ou promover a sua aquisição e, desta forma, facilitar o posterior 

regresso ao emprego. 

- Aconselhamento e apoio a procura de emprego: inclui as medidas destinadas à 

promoção de procura de emprego e que tendem a reduzir os riscos ligados às medidas 

passivas de emprego, através do aconselhamento vocacional ou o apoio à procura de 

emprego.  

Em resposta aos elevados índices de desemprego observados para determinados grupos 

populacionais (jovens, mulheres e trabalhadores na faixa etária acima dos 45 anos), os países 

da UE aumentaram o investimento em políticas ativas de mercado de trabalho, através de 

importantes programas de apoio à procura de emprego, no âmbito da EEE (Centeno e Novo, 

2006). 

Em Portugal existe uma diversidade de programas que têm sido adotados. No entanto, pode-

se resumir estas medidas de acordo com a tabela seguinte. 
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Tabela 1 - Tipos de medidas ativas de emprego em Portugal 

Medida Tipo de intervenção Exemplos de medidas 

Estágios 

Subsídios à formação e experiência prática em 

situação de trabalho. O formador no fim do 

estágio pode, ou não, ser contratado. 

 Estágios Profissionais; 

 Estágios ao abrigo do programa 

INOV. 

Medidas ocupacionais 

 

Subsídios a colocações, por período limitado, de 

trabalhadores desempregados em instituições do 

setor público ou em organizações sem fins 

lucrativos. 

 Programas Ocupacionais; 

 Contratos Emprego-Inserção. 

Apoio à contratação 

Subsídios à contratação de desempregados e 

trabalhadores desfavorecidos por empresas do 

setor privado da economia. 

 Apoio à contratação. 

Apoio ao 

empreendedorismo 

 

Subsídios à constituição de novas empresas de 

pequena dimensão que empreguem trabalhadores 

por conta de outrem. 

 Iniciativas Locais de 

Emprego; 

 Programa de Apoio ao 

Empreendedorismo. 

Formação profissional 

Subsídios à formação específica em sala de 

ativos que abandonaram prematuramente o 

sistema de ensino e formação geral. 

 Sistema de Aprendizagem; 

 Educação e Formação de 

Jovens; 

 Educação e Formação de 

Adultos; 

 Formação Contínua. 

Fonte: Baseado em Dias e Varejão (2012). 

 

2.7 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Como se pode constatar a partir da análise anteriormente realizada, o mercado de trabalho da 

UE sofreu algumas transformações. Na década de 1990 a proporção de pessoas no mercado de 

trabalho bem como a taxa de emprego tiveram uma tendência de crescimento. No entanto, 

com a crise que se instalou em 2008, quer em Portugal quer na maioria dos países europeus, a 

taxa de emprego diminuiu e atingiu valores históricos. Contudo, parece que o ponto mais 

baixo já foi atingido, embora mantendo-se o emprego em níveis historicamente baixos. 

Atualmente, a EEE tem como objetivo transformar a UE numa economia inteligente, 

sustentável e inclusiva, que proporcione níveis elevados de emprego, de produtividade e de 

coesão social. A meta da Estratégia Europa 2020 para o emprego (75% da população 20-64 

anos deve estar empregada) é uma tarefa difícil, pois alguns países como Espanha, Grécia, 

Bulgária e Hungria, apresentam dúvidas quanto à capacidade de conseguir alcançar o 

objetivo. 
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Os grupos que têm mais dificuldade no acesso ao emprego devido à crise são os jovens, as 

mulheres e os menos escolarizados. A produtividade dos jovens ainda é de difícil avaliação, 

porque estes têm pouca ou nenhuma experiência profissional o que implica um maior risco de 

incompatibilidade para o empregador. No que toca às disparidades entre os homens e as 

mulheres, esta tendência tem vindo a modificar-se e, nos últimos anos, os níveis de emprego 

do sexo masculino e do sexo feminino têm vindo a cruzar-se cada vez mais. 

Os trabalhadores mais velhos são um dos grupos que mais têm sofrido com a recente crise no 

que respeita à força de trabalho, sendo, muitas vezes, os primeiros a perder o emprego e os 

últimos a serem reintegrados no mercado de trabalho. 

No que diz respeito aos setores de atividade, nos últimos anos o setor terciário tem vindo a 

ganhar relevância e representa uma grande parte da economia de um país, pois expõe um 

grande potencial no mercado de trabalho, sendo um elemento de grande importância em 

termos das pessoas aí empregues e, logo, uma solução possível para o declínio do emprego na 

UE. 

As recentes alterações no mercado de trabalho ocorreram no trabalho a tempo parcial e do 

empreendedorismo. O trabalho a tempo parcial tem sido especialmente forte na Europa como, 

por exemplo, na Holanda e nos últimos anos tem sido largamente conduzido pela crescente 

participação da força de trabalho das mulheres. 

O empreendedorismo tem sido um fenómeno principalmente do sexo masculino e, apesar que 

na maioria dos países o número de mulheres ser mais baixo do que dos homens, tem vindo a 

aumentar de forma constante particularmente em alguns países europeus.  

As políticas de emprego visam manter taxas de desemprego reduzidas e taxas de emprego 

elevadas, pretendendo facilitar o regresso ao mercado de trabalho. A maioria dos países 

privilegia as políticas passivas. Entretanto, nos últimos anos, as políticas ativas de emprego 

têm vindo a ganhar importância no quadro das políticas de promoção do crescimento e do 

emprego. 

No capítulo seguinte, efetua-se a caraterização do emprego registado nas regiões de Portugal 

desagregadas até ao nível de NUTSIII. 
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III. CARATERIZAÇÃO DO EMPREGO NAS REGIÕES PORTUGUESAS 

O presente capítulo tem como principal objetivo efetuar a caraterização, de uma forma 

relativamente exaustiva, do emprego registado nas regiões de Portugal, desagregadas até ao 

nível de NUTSIII. Para uma melhor compreensão da caracterização do emprego registado nas 

regiões, em primeiro lugar é executada uma caracterização sucinta de Portugal Continental, 

tendo em consideração a sua composição geográfica e evolução demográfica. De seguida 

procede-se a uma descrição da organização administrativa de Portugal, após o que se faz é 

uma breve explicação das variáveis e dos dados utilizados. Na secção seguinte é efetuada a 

caraterização do emprego nas regiões Portuguesas. Por último, é apresentada uma síntese 

conclusiva contendo as principais conclusões decorrentes da análise realizada.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO SUCINTA DE PORTUGAL 

Portugal localiza-se no sudoeste da Europa cujo território se situa na zona da Península 

Ibérica. Segundo as estatísticas da PORDATA, em 2011 Portugal possuía uma área de 89.089 

km2, ou seja 96.6% do território Nacional, sendo delimitado a Norte e a Leste por Espanha e a 

Sul e a Oeste pelo Oceano Atlântico.  

A população residente em Portugal Continental, conforme a PORDATA, em 2011 era de 

10.047.621 indivíduos, 4.798.798 do sexo masculino e 5.248.823 do sexo feminino. No 

entanto, a população distribui-se de forma desigual no território: as regiões com maior 

densidade populacional são na Zona Litoral, mais precisamente Grande Lisboa e Grande 

Porto, enquanto o Interior e as regiões do Alentejo são as regiões que apresentam uma menor 

densidade populacional.  

Como já foi referido no capítulo anterior, nos últimos anos Portugal Continental tem assistido 

ao envelhecimento da população, devido à diminuição da população jovem, como 

consequência da baixa da natalidade, e a um acréscimo do número de pessoas idosas, devido 

ao aumento da esperança de vida. Entre os censos de 1981 e de 2011, a proporção de jovens 

(população dos 0-14 anos de idade) decresceu de 25,26% para 14,77% da população residente 

total. No mesmo período, a proporção de indivíduos em idade ativa (população dos 15-64 

anos de idade) apresentou um ligeiro crescimento de 63,26% para 65,94%. No que respeita à 

população idosa (população com 65+ anos de idade) registou um aumento de 11,48% para 

19,29%.  
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Em resultado destas alterações, o índice de envelhecimento, que relaciona a população com 

65+ anos de idade com a de jovens (com menos de 15 anos), aumentou de 45,4 idosos por 

cada 100 jovens em 1981 para 130,6 em 2011, ou seja, mais 85 idosos por cada 100 jovens! 

A taxa bruta de natalidade, que relaciona o número de nados vivos com a população média do 

ano de observação, mostra uma tendência de descida da natalidade, pois em 1981 a taxa bruta 

de natalidade situou-se nos 15,3 nados vivos por cada mil habitantes enquanto em 2011 

atingiu o valor de 9,1 nados vivos. Entre 1981 e 2011 a taxa bruta de mortalidade passou de 

9,7 para 9,8 óbitos por mil habitantes. 

3.2 UNIDADES TERRITORIAIS ESTATÍSTICAS 

Portugal está organizado administrativamente em distritos, os quais se desagregam em 

conselhos que, por sua vez, são compostos por um conjunto de Freguesias. Apesar de estas 

unidades administrativas serem essenciais para a gestão do território Continental, para efeitos 

estatísticos foi adotada uma nova divisão territorial, as NUTS. De acordo com o INE (2015) 

esta nomenclatura subdivide-se em 3 níveis hierárquicos (NUTSI, NUTSII e NUTSIII), 

definidos de acordo com as normas populacionais, administrativas e geográficas.  

A NUTS, segundo o INE (2015), foi criada pelo EUROSTAT com os Institutos Nacionais de 

Estatística dos diferentes países da UE para efeitos estatísticos, com base numa divisão lógica 

e estruturada do território económico comunitário. O segundo e terceiro nível são 

respetivamente subdivisões do primeiro e segundo nível. A NUTS foi estabelecida pela 

primeira vez em Portugal através da resolução de conselho de Ministros nº34/86 na sequência 

da adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. O INE (2015) referencia que em 

2015 entrou em vigor uma nova divisão regional designada como NUTS 2013. A figura 1 

apresenta as várias alterações que ocorreram da versão NUTS 2002 para a versão NUTS 

2013.  
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As NUTSI e as NUTSII não sofreram alteraçoes, mantendo as 3 regiões para as NUTSI e as 7 

regiões para as NUTSII, tendo apenas alterado a designaçao de NUTS II Lisboa para a Área 

Metropolitana de Lisboa (passa a constituir simultaneamente NUTSII e NUTSIII). Quanto às 

regiões NUTSIII, as alterações ocorrem apenas no Continente, as quais passaram de 30 para 

25 unidades territoriais (agora designadas unidades administrativas). Em 9 NUTSIII não se 

alterou a geografia (Minho-Lima, Cávado, Oeste, Alentejo Litoral, Baixo Alentejo, Lezíria, 

Algarve, Regiões Autónomas), enquanto nas restantes 16 NUTSIII verifica-se alteração dos 

limites territoriais. No que respeita à designaçao confirma-se  que 12 das NUTSIII alteraram o 

seu nome (Alto Lima, Área Metropolitama do Porto, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Terras 

de Trás-os-Montes, Regiões de Aveiro, Regiões de Coimbra, Regiões de Leiria, Viseu Dão-

Lafões, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Área Metropolitana de Lisboa). 

Fonte: INE - 2015 
Figura 1 – NUTS 2013: as novas unidades territoriais para fins estatísticos 
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A caraterização do emprego regional contido neste estudo é desenvolvida com base na 

classificação de NUTS da versão anterior (NUTS 2002), pois os dados, à data de recolhá, 

ainda não tinham sofrido qualquer actualização (o Apêndice A apresenta a nomenclatura das 

NUTS, na versao de 2002). 

3.3 DADOS E VARIÁVEIS 

O quadro 2 descreve as variáveis utilizadas, os dados, o acesso e a fonte dos dados. 

 

Tabela 2 – Descrição das variáveis 

Variável 
Descrição dos 

dados 
Acesso 

F
o

n
te

 

Emprego total e 

por sexo 

População 

empregada 

segundo os 

Censos: total e 

por sexo. 

PORDATA, Municípios, Emprego e Mercado de trabalho, 

População Empregada, por sexo segundo os Censos. 

http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%

A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-

163 

Acedido em 18 de Maio de 2015 

P
O

R
D

A
T

A
 

Emprego por 

grupo etário 

 

 

Taxa de 

emprego 

segundo os 

Censos: total e 

por grupo etário 

(%). 

PORDATA, Municípios, Emprego e Mercado de trabalho, 

População Empregada, taxa de emprego por grupo etário 

segundo os Censos (%). 

http://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+emprego+segu

ndo+os+Censos+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(perce

ntagem)-396 

Acedido em 18 de Maio de 2015 

P
O

R
D

A
T

A
 

Emprego por 

setor de 

atividade 

económica 

População 

empregada 

segundo os 

Censos: total e 

por sector de 

atividade 

económica. 

PORDATA, Municípios, Emprego e Mercado de trabalho, 

População Empregada, por atividade económica segundo os 

Censos. 

http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%

A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sector

+de+actividade+econ%C3%B3mica-145 

Acedido em 19 de Maio de 2015 

P
O

R
D

A
T

A
 

Emprego por 

situação na 

profissão 

principal 

População 

empregada 

segundo os 

Censos: total e 

por situação na 

profissão 

principal. 

PORDATA, Municípios, Emprego e Mercado de trabalho, 

População Empregada, por situação na profissão principal 

segundo os Censos.  

http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%

A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%

C3%A7%C3%A3o+na+profiss%C3%A3o+principal-140 
Acedido em 19 de Maio de 2015 

P
O

R
D

A
T

A
 

Trabalhadores 

por conta de 

outrem 

Trabalhadores 

por conta de 

outrem: total e 

por nível de 

escolaridade. 

PORDATA, Municípios, Emprego e Mercado de trabalho, 

População Empregada, PORDATA, Municípios, Emprego e 

Mercado de trabalho, população Empregada, por situação 

na profissão principal segundo os Censos. 

http://www.pordata.pt/Municipios/Trabalhadores+por+cont

a+de+outrem+total+e+por+n%C3%ADvel+de+escolaridad

e-291 

Acedido em 20 de Maio de 2015 

P
O

R
D

A
T

A
 

Fonte: Elaboração própria 

http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-163
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-163
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sexo-163
http://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+emprego+segundo+os+Censos+total+e+por+grupo+et%c3%a1rio+(percentagem)-396
http://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+emprego+segundo+os+Censos+total+e+por+grupo+et%c3%a1rio+(percentagem)-396
http://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+emprego+segundo+os+Censos+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-396
http://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+emprego+segundo+os+Censos+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-396
http://www.pordata.pt/Municipios/Taxa+de+emprego+segundo+os+Censos+total+e+por+grupo+et%C3%A1rio+(percentagem)-396
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sector+de+actividade+econ%c3%b3mica-145
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sector+de+actividade+econ%c3%b3mica-145
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mica-145
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mica-145
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+sector+de+actividade+econ%C3%B3mica-145
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%c3%a7%c3%a3o+na+profiss%c3%a3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%c3%a7%c3%a3o+na+profiss%c3%a3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%C3%A7%C3%A3o+na+profiss%C3%A3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%C3%A7%C3%A3o+na+profiss%C3%A3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%C3%A7%C3%A3o+na+profiss%C3%A3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%c3%a7%c3%a3o+na+profiss%c3%a3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Popula%c3%a7%c3%a3o+empregada+segundo+os+Censos+total+e+por+situa%c3%a7%c3%a3o+na+profiss%c3%a3o+principal-140
http://www.pordata.pt/Municipios/Trabalhadores+por+conta+de+outrem+total+e+por+n%C3%ADvel+de+escolaridade-291
http://www.pordata.pt/Municipios/Trabalhadores+por+conta+de+outrem+total+e+por+n%C3%ADvel+de+escolaridade-291
http://www.pordata.pt/Municipios/Trabalhadores+por+conta+de+outrem+total+e+por+n%C3%ADvel+de+escolaridade-291
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A caracterização tem como fonte de dados a PORDATA e a escolha do período da amostra 

foi condicionada pela disponibilidade de dados anuais para as regiões. Assim sendo, o período 

da amostra coincide com os censos de 1981, 2001 e 2011 para todas as variáveis analisadas, 

com exceção da “percentagem de trabalhadores por conta de outrem por nível de 

escolaridade”, em que nos dois primeiros períodos se tomaram os anos mais próximos (1985 e 

2002). 

No caso da população empregada e dos trabalhadores por conta de outrem foi calculada a taxa 

de emprego para melhor coerência e interpretação dos dados. A taxa obteve-se a partir da 

seguinte fórmula: [(População empregada da categoria / População com 15 anos e mais) 

*100].  

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREGO 

A caraterização produzida nesta seção é desenvolvida através da análise da evolução dos 

seguintes indicadores: taxa de emprego total, taxa de emprego por sexo, taxa de emprego por 

grupo etário, taxa de emprego por setor de atividade económica, taxa de emprego por situação 

na profissão principal e percentagem de trabalhadores por conta de outrem por nível de 

escolaridade. 

3.4.1 Taxa de emprego total 

Tal como em outras economias desenvolvidas, o emprego registado em Portugal diminuiu nos 

últimos anos em consequência de condições económicas e financeiras, internacionais e 

nacionais adversas. A figura 2 é elucidativa desta tendência ao mostrar a evolução da taxa de 

emprego17 registado em Portugal. 

                                                           
17  Taxa que permite definir a relação entre a população empregada e a população em idade ativa, isto é, 

população com 15 e mais anos de idade (INE - Metainformação: http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema? 

clear=True). 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 2 – Taxa de emprego em Portugal: 1981, 2001 e 2011 

Em 1981 e em 2001 a taxa de emprego apresenta valores semelhantes (53,4% e 53,5%, 

respetivamente). No entanto, de 2001 a 2011 nota-se uma queda significativa da taxa de 

emprego. Em 2011, Portugal apresentava uma taxa de emprego de 48,5%. Como referido 

anteriormente no capítulo II a recente recessão da economia Portuguesa foi a mais profunda, 

sendo que a partir de 2008, Portugal perdeu todas as melhorias de emprego acumuladas 

durante o ciclo de crescimento. Logo, o decréscimo de emprego registado entre 2001 a 2011 

de 5 p.p., deve-se a essa ocorrência. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 3 - Taxa de emprego por NUTSII: 1981, 2001 e 2011 
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Analisando a taxa de emprego por NUTSII, a figura 3 evidencia que, de 1981 para 2001, 

todas as regiões apresentavam uma taxa de emprego relativamente constante, exceto a região 

do Algarve. De 1981 a 2001, o Algarve conquistou um aumento de 5,7 p.p., registando em 

2001 uma taxa de emprego de 54,4%. Entretanto, de 2001 a 2011, todas as regiões tiveram 

um decréscimo na taxa de emprego, ficando o Algarve, em 2011, em valores próximos dos 

registados em 1981. Lisboa foi a região que nos três anos apresentou a maior taxa de 

emprego; contrariamente, o Alentejo foi a região que apresentou as menores taxas de 

emprego. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 4 - Taxa de emprego por NUTSIII – Norte: 1981, 2001 e 2011 

Através da figura 4 é possível analisar a evolução da taxa de emprego registada nas sub-

regiões do Norte de Portugal. Todas elas apresentaram uma redução na taxa de emprego de 

1981 a 2001 e de 2001 a 2011, com exceção das regiões do Cávado e Tâmega, que 

experimentaram um ligeiro aumento entre 1981 e 2001. Em 2011, Cávado e Entre Douro e 

Vouga eram as sub-regiões do Norte que registavam as maiores taxas de emprego (51,8% e 

51,3%, respetivamente). Contrariamente, Alto Trás-os-Montes e Douro foram as sub-regiões 

que nos três anos em análise expunham as menores taxas de emprego. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 5 - Taxa de emprego por NUTSIII – Centro: 1981, 2001 e 2011 

Quanto às sub-regiões do Centro de Portugal, observa-se na figura 5 que Baixo Vouga, Baixo 

Mondego, Dão-Lafões, Pinhal Inferior Sul, Serra da Estrela e Beira Inferior Norte, de 1981 a 

2011 registaram uma queda na taxa de emprego. As restantes seis regiões tiveram um ligeiro 

aumento de 1981 a 2001. No entanto, de 2001 a 2011, observou-se uma diminuição em todas 

as sub-regiões do Centro. Em 2011, Pinhal Litoral e Baixo Vouga são as sub-regiões do 

Centro com uma maior taxa de emprego (51% e 50,6%, respetivamente). Contrariamente, 

Serra da Estrela e Pinhal Inferior Sul apresentam as menores taxas de emprego. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 6 - Taxa de emprego por NUTSIII – Lisboa: 1981, 2001 e 2011 
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Analisando a figura 6 é observável que, de 1981 a 2001, a sub-região de Grande Lisboa 

apresentou uma taxa de emprego relativamente constante enquanto a Península de Setúbal 

registou um ligeiro aumento. No entanto, de 2001 a 2011, ambas as sub-regiões de Lisboa 

registaram um decréscimo na taxa de emprego. Ao longo dos três anos em análise, Grande 

Lisboa foi a sub-região que expôs as maiores taxas de emprego: em 2011 registava uma taxa 

de emprego de 52%. 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 7 - Taxa de emprego por NUTSIII – Alentejo: 1981, 2001 e 2011 

Na figura 7 é possível observar que, do ano de 1981 para 2001, todas as sub-regiões do 

Alentejo tiveram um aumento da taxa de emprego, com exceção do Alentejo Litoral que teve 

uma diminuição. De 2001 a 2011 todas as sub-regiões tiveram um decréscimo na taxa de 

emprego, exceto Alentejo Litoral e o Baixo Alentejo que mantiveram a sua taxa de emprego 

relativamente constante. Lezíria do Tejo foi a sub-região que nos três anos apresentou as 

maiores taxas de emprego: em 2011 detinha uma taxa de emprego de 47,7%. 

3.4.2 Taxa de emprego por sexo 

No mercado de trabalho português a desigualdade entre sexos é uma evidência. Como se pode 

observar na tabela 3, nos três anos em análise, a taxa de emprego do sexo masculino era 

substancialmente superior à taxa de emprego das mulheres. 

30

35

40

45

50

55

1981 2001 2011

%

Alentejo Litoral Alto Alentejo Alentejo Central

Baixo Alentejo Lezíria do Tejo



Caraterização do emprego nas regiões portuguesas 

32 

Tabela 3 - Taxa de emprego por sexo em Portugal: 1981, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

No entanto, pode-se constatar que, ao longo do período analisado, o sexo masculino tem 

vindo a perder importância: em 1981 registava uma taxa de emprego de 74,8%, enquanto em 

2011 mostrava uma taxa de emprego de 53,5%, apresentando assim um decréscimo de 21,3 

p.p. A taxa de emprego das mulheres, apesar de apresentar uma pequena diminuição de 2001 

a 2011, veio a ganhar relevância. De 1981 a 2011 houve um crescimento de 9,7 p.p., 

registando uma taxa de emprego de 43,9% em 2011. 

Tabela 4 - Taxa de emprego por sexo por NUTSII: 1981, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Em termos de NUTSII, a tabela 4 evidencia que o sexo masculino é o que predomina em 

todos os anos e em todas as regiões. Em 1981 todas as regiões detinham taxas de emprego 

masculinas que rondavam os 70%, sendo o Norte e Lisboa as regiões que expunham as 

maiores taxa de emprego: 76,3% e 76,0% respetivamente. Ao longo dos anos o sexo 

masculino veio a perder relevância e, em 2011, nenhuma região apresentava taxas de emprego 

para além dos 54,4%, registado em Lisboa. No que respeita à taxa de emprego do sexo 

feminino, esta teve um comportamento diferente: apesar de apresentar taxas de emprego mais 

baixas em comparação com o sexo masculino, o emprego das mulheres tem vindo a ganhar 

importância. Em 1981 as mulheres registavam taxas de emprego entre os 24,6% e os 39,3%, 

exibidas pelo Alentejo e por Lisboa, respetivamente. Já em 2011, as regiões portuguesas 

tinham taxas de emprego entre 40,7% e 48,6%. O Algarve foi a região que, de 1981 a 2011, 

obteve um maior crescimento na taxa de emprego feminino (20,1 p.p.). Em 2011, Lisboa foi a 

Região/Data 

Masculino Feminino 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Continente 74,8 62,5 53,5 34,2 45,4 43,9 

NUTSII/Anos 

Masculino Feminino 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Norte 76,3 64,4 54,3 36,4 45,3 42,3 

Centro 72,9 60,4 52,5 30,2 41,3 41,7 

Lisboa 76,0 63,2 54,4 39,3 50,9 48,6 

Alentejo 72,4 58,0 50,9 24,6 39,1 40,7 

Algarve 71,4 61,7 51,8 25,2 45,4 45,3 



Caraterização do emprego nas regiões portuguesas 

33 

região que conseguiu alcançar uma maior proximidade na taxa de emprego entre os dois 

sexos. 

Tabela 5 - Taxa de emprego por sexo por NUTSIII – Norte: 1981, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Quanto às sub-regiões do Norte, é visível na tabela 5 que o sexo masculino é o que prevalece 

nos três anos em análise. Em 1981, as sub-regiões do Norte registavam taxas de emprego 

entre os 70,8% e os 81,7%, sendo Entre Douro e Vouga a sub-região a apresentar a maior taxa 

de emprego. Contrariamente, Minho-Lima e Alto Trás-os-Montes foram as sub-regiões a 

registar a menor taxa de emprego. Ao longo dos três anos em análise, o sexo masculino veio a 

perder destaque e, em 2011, registava taxas de emprego entre os 50,5% e os 58,2%. O Grande 

Porto foi a sub-região do Norte que teve um maior decréscimo (24,2 p.p.). Quanto à taxa de 

emprego do sexo feminino, nota-se que, em 2011, todas as sub-regiões do Norte apresentaram 

taxas de emprego superiores às registadas em 1981, exceto Minho-Lima e Ave, sendo Cávado 

a sub-região a contabilizar a maior taxa de emprego feminina (46,3%). Em 2011, o Grande 

Porto foi a sub-região do Norte que obteve uma maior igualdade entre os sexos, sendo a 

diferença entre as taxas de emprego de 9,3 p.p. Contrariamente, Tâmega foi a sub-região que 

experimentou uma maior desigualdade (18 p.p.). 

  

NUTSIII - Norte/Anos 

Masculino Feminino 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Minho-Lima 70,8 57,1 50,5 39,1 35,9 37,0 

Cávado 75,2 66,4 58,0 38,7 49,4 46,3 

Ave 77,2 67,5 55,4 47,4 53,6 45,6 

Grande Porto 77,7 64,7 53,5 40,0 49,0 44,2 

Tâmega 78,8 69,0 57,5 29,1 41,7 39,5 

Entre Douro e Vouga 81,7 69,3 58,2 43,2 49,9 45,1 

Douro 72,2 56,5 49,8 21,8 30,5 34,8 

Alto Trás-os-Montes 70,8 51,5 44,6 19,4 28,5 31,4 
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Tabela 6 - Taxa de emprego por sexo por NUTSIII – Centro: 1981, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

No caso das sub-regiões do Centro, na tabela 6 pode-se verificar que, enquanto a taxa de 

emprego das mulheres tem vindo a aumentar ao longo dos anos, no caso dos homens houve 

um decréscimo. Em 1981 os homens registavam uma taxa de emprego entre os 64,3% e os 

78,7%, sendo o Baixo Vouga a sub-região que expunha a maior taxa de emprego. Entretanto, 

o sexo masculino veio a perder alguma relevância e, em 2011, apresentava taxas de emprego 

mais baixas em comparação com os anos anteriores. A região da Serra da Estrela, de 1981 a 

2011, foi a que apresentou o maior decréscimo (25,5 p.p.), registando uma taxa de emprego 

de 44% em 2011. No que respeita à taxa de emprego do sexo feminino, verifica-se que, em 

1981, tinha um valor baixo, entre os 20,5% e os 37,3%. Ao longo dos anos, a taxa de emprego 

aumentou e, apesar de apresentar uma descida insignificante de 2001 a 2011, a taxa de 

emprego das mulheres em 2011 era superior à taxa registada em 1981 em todas sub-regiões 

do Centro. Em 2011 o Baixo Mondego obteve uma maior igualdade entre os sexos, sendo a 

diferença entre as taxas de emprego de 7,9 p.p. 

  

NUTSIII - Centro/Anos 

Masculino Feminino 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Baixo Vouga 78,7 65,4 56,5 37,3 47,0 45,4 

Baixo Mondego 72,8 59,1 52,2 34,7 43,5 44,3 

Pinhal Litoral 76,8 65,7 56,6 31,7 46,5 45,9 

Pinhal Interior Norte 65,8 57,0 49,0 24,3 36,5 36,8 

Dão-Lafões 73,1 58,2 50,8 36,2 35,9 37,6 

Pinhal Interior Sul 67,0 52,5 44,6 23,7 28,5 30,4 

Serra da Estrela 69,5 52,4 44,0 27,3 33,9 33,0 

Beira Interior Norte 68,4 53,4 46,9 25,6 36,1 35,3 

Beira Interior Sul 64,3 53,3  46,6 20,5 36,2 38,0 

Cova da Beira 68,2 56,5 47,4 29,6 40,7 38,0 

Oeste 76,6 63,8 55,2 24,6 43,3 44,2 

Médio Tejo 71,2 58,8 51,2 25,9 39,3 40,3 
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Tabela 7 - Taxa de emprego por sexo por NUTSIII – Lisboa: 1981, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Ao longo dos três anos em análise, a taxa de emprego do sexo masculino veio a perder 

destaque nas sub-regiões de Lisboa, como é visível na tabela 7. De 1981 a 2011, a Península 

de Setúbal foi a sub-região de Lisboa que obteve um maior decréscimo (24,2 p.p.). O sexo 

feminino apresentou oscilações, registando um aumento da taxa de emprego entre 1981 a 

2001 e uma diminuição entre 2001 e 2011. No entanto, em 2011, o sexo feminino apresentou 

taxas de emprego superiores às registadas em 1981. Em 2011 a Grande Lisboa foi a sub-

região de Lisboa que obteve uma maior igualdade entre os sexos, sendo a diferença entre as 

taxas de emprego de 5,7 p.p. 

Tabela 8 - Taxa de emprego por sexo por NUTSIII – Alentejo: 1981, 2001 e 2011 (%) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Como a tabela 8 mostra, em 1981, as sub-regiões do Alentejo experimentavam altas taxas de 

emprego do sexo masculino, sendo a Lezíria do Tejo a sub-região que tinha uma maior taxa 

de emprego (76,2%). No que se refere ao sexo feminino, neste mesmo ano verifica-se que 

todas as sub-regiões apresentavam taxas de emprego baixas, entre ao 17,2% e os 28,3%, 

sendo o Baixo Alentejo a sub-região que detinha uma menor taxa de emprego. Ao longo dos 

três anos em análise, o sexo masculino veio a perder importância, com a Lezíria do Tejo a 

registar o maior decréscimo (23,6 p.p.). No que respeita ao sexo feminino, verifica-se que 

veio a ganhar peso no mercado de trabalho ao longo do período em análise e, em 2011, as 

sub-regiões do Alentejo apresentavam taxas de emprego entre os 36,9% e os 43,2%. Em 2011 

NUTSIII - Lisboa/Anos 

Masculino Feminino 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Grande Lisboa 75,6 63,6 55,0 41,4 51,6 49,3 

Península de Setúbal 77,1 62,0 52,9 31,9 48,7 46,6 

NUTSIII - 

Alentejo/Anos 

Masculino Feminino 

1981 2001 2011 1981 2001 2011 

Alentejo Litoral 75,4 56,9 53,3 25,7 37,4 41,0 

Alto Alentejo 68,7 54,1 45,8 22,2 36,1 36,9 

Alentejo Central 73,6 59,8 52,1 28,3 42,2 42,4 

Baixo Alentejo 66,8 54,4 49,2 17,2 33,1 37,2 

Lezíria do Tejo 76,2 61,3 52,6 27,6 42,3 43,2 
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o Alto Alentejo foi a sub-região que conquistou uma maior igualdade entre os sexos, sendo a 

desigualdade entre as taxas de emprego de 8,9 p.p.  

3.4.3 Taxa de emprego por grupo etário 

Ao se analisar a taxa de emprego para Portugal por grupo etário18 (figura 8) verifica-se que as 

idades que apresentam uma maior taxa de emprego estão entre os 25 e os 54 anos. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 8 – Taxa de emprego por grupo etário: 1981, 2001 e 2011 

De 1981 a 2011, verifica-se que a taxa de emprego nos grupos etários 15-24 anos e 65+ anos 

diminuiu 27,3 p.p. e 4,5 p.p., respetivamente. Os restantes grupos etários apresentaram um 

comportamento oscilante: de 1981 a 2001 registaram um aumento da taxa de emprego, 

enquanto a taxa de emprego diminuiu ligeiramente de 2001 a 2011. O grupo etário que teve 

um maior decréscimo na taxa de emprego foi o dos 15-24 anos: em 1981 apresentava uma 

taxa de emprego de 54,5% e, em 2011, registava apenas uma taxa de emprego de 27,2%. É 

visível também que o grupo etário 65+ anos foi, naturalmente, o que apresentou as menores 

taxas de emprego ao longo dos três anos em análise, refletindo a entrada na idade de reforma. 

Em termos de grupos etários, para as regiões NUTSII, a figura 9 torna visível que, em todas 

as regiões, a taxa de emprego é mais elevada entre os 25 e os 54 anos. No caso do grupo 

etário 15-24 anos, verifica-se que a taxa de emprego veio a diminuir ao longo do período em 

análise. O Norte foi a região que, neste grupo etário, apresentou as melhores taxas de 

emprego: em 2011 tinha uma taxa de emprego de 28,8%. 

                                                           
18  Grupo etário é o intervalo de idade, em anos, no qual o indivíduo se enquadra, de acordo com o momento de 

referência (INE - Metainformação: http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema?clear=True). 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 9 – Taxa de emprego por grupo etário por NUTSII: 1981, 2001 e 2011 

Os grupos etários dos 25 aos 54 anos apresentam o mesmo comportamento: de 1981 para 

2001 a taxa de emprego aumentou, mas, de 2001 para 2011, a taxa de emprego diminuiu 

ligeiramente. Lisboa é a região que apresenta a maior taxa de emprego neste intervalo de 

idades. Relativamente ao grupo etário de 65+ anos, este apresenta taxas de emprego 

insignificantes em todas as regiões. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 10 – Taxa de emprego por grupo etário por NUTSIII – Norte: 1981, 2001 e 2011 
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Nas sub-regiões do Norte, na figura 10 observa-se que a taxa de emprego é mais elevada entre 

os 25 e os 54 anos. O grupo etário 65+ anos é o que apresenta taxas de emprego mais baixas: 

em 2011 nenhuma sub-região registava uma taxa de emprego além dos 3,8%, sendo o Grande 

Porto que tinha a maior taxa de emprego. A taxa de emprego nos grupos etários 15-24 anos e 

55-64 anos, apesar de ter alguma relevância no mundo do trabalho, tem vindo a decrescer ao 

longo dos três anos em análise. O grupo etário 15-24 anos foi o grupo etário que apresentou 

um maior decréscimo de 1981 a 2011, sendo o Ave a sub-região que experimentou o maior 

decréscimo (38,9 p.p.). O grupo etário 25-34 anos é o que exibe as maiores taxas de emprego. 

Em 2011, Entre Douro e Vouga e Ave são as sub-regiões que tiveram as maiores taxas de 

emprego (82,5% e 81,2%, respetivamente). 

 

  
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 11 – Taxa de emprego por grupo etário por NUTSIII – Centro: 1981, 2001 e 2011 
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Quanto às sub-regiões do Centro, a figura 11 mostra que, ao longo dos três anos, o grupo 

etário dos 65+ anos exibiu taxas de emprego insignificantes em todas as sub-regiões: em 2011 

Baixo Vouga era a sub-região que mostrava a maior taxa de emprego neste grupo (4%). 

Segue-se o grupo etário 15-24 anos que, apesar de em 1981 apresentar taxas de emprego entre 

61% e os 44,3%, foi o grupo etário que apresentou um maior decréscimo de 1981 a 2011. O 

Pinhal Litoral foi a sub-região que registou o maior decréscimo na taxa de emprego (32,6 

p.p.). Os grupos etários com taxa de emprego mais elevada são os compreendidos entre os 25 

e os 54 anos. Em 2011 Pinhal Litoral era a sub-região a registar a maior taxa de emprego nos 

dois primeiros grupos etários: no grupo 25-34 anos tinha uma taxa de emprego de 86,9% 

enquanto no grupo dos 35-44 anos mostrava uma taxa de emprego de 83,7%. Já no grupo 

etário 45-54 anos, em 2011, era a sub-região do Baixo Mondego a apresentar a maior taxa de 

emprego (76,7%). 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 12 – Taxa de emprego por grupo etário por NUTSIII – Lisboa: 1981, 2001 e 2011 

Na figura 12, observa-se que, ao longo dos três anos em análise, a Grande Lisboa foi a sub-

região que mostrou as maiores taxas de emprego em todos os grupos etários. É de notar 

também que a taxa de emprego para as duas sub-regiões de Lisboa é maior entre os 25 e os 54 

anos. Relativamente ao grupo etário de 65+ anos, este apresenta taxas de emprego 

insignificantes; nenhuma sub-região foi para além dos 9,2%. O grupo que apresentou um 

maior decréscimo ao longo dos três anos em análise foi o dos 15-25 anos, tendo a Grande 
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Lisboa registado o maior decréscimo na taxa de emprego (20,6 p.p.). 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 13 - Taxa de emprego por grupo etário por NUTSIII – Alentejo: 1981, 2001 e 2011 

No caso da região do Alentejo, com base na figura 13, constata-se que os grupos etários com 

taxa de emprego mais elevada estão entre os 25 e os 54 anos. Estes grupos etários, de 1981 a 

2001, apresentaram um aumento na taxa de emprego mas, de 2001 a 2011, mostraram uma 

ligeira diminuição. O Alentejo Central foi a sub-região que expôs as maiores taxas de 

emprego nos três anos em análise. O grupo etário 65+ anos foi o que registou as menores 

taxas de emprego e, ao longo dos três anos em análise, a taxa de emprego tem vindo a 

diminuir. Quanto ao grupo etário 15-24 anos, verifica-se que foi o grupo etário que mais 

decresceu de 1981 a 2011. Em 2011, o Alentejo Litoral foi a sub-região que apresentou a 

maior taxa de emprego (30,4%). Entre 1981 a 2001, o grupo etário 55-64 anos registou uma 

ligeira diminuição da taxa de emprego em todas as regiões, mas de 2001 a 2011 sofreu um 

ligeiro aumento. No entanto, no período analisado, nenhuma sub-região apresentou taxas de 

emprego superiores a 50%: em 2011 o Alentejo Litoral foi a sub-região a mostrar a maior taxa 

de emprego (48,4%). 
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3.4.4 Taxa de emprego por setor de atividade económica 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 14 – Taxa de emprego em Portugal por setor de atividade económica: 1981, 2001 e 2011 

A nível sectorial, verifica-se que, ao longo do período em análise, o setor terciário19 é o que 

predomina e foi o único setor que obteve um crescimento na taxa de emprego (figura 14). 

Como salienta Mateus (2013) desde a década de 90 que o setor terciário domina o emprego 

em Portugal. De 1981 a 2011 obteve um crescimento de 27,6 p.p., registando uma taxa de 

emprego de 70,2% em 2011. No que toca aos setores primário e secundário, apresentaram um 

decréscimo na taxa de emprego entre 1981 e 2011 (16,1 p.p. e 11,5 p.p., respetivamente). Em 

2011 a taxa de emprego era 2,9% para o setor primário e 26,9% para o setor secundário. 

                                                           
19  O setor terciário corresponde às atividades ligadas ao comércio de bens e serviços, ou seja, é constituído por 

atividades complementares aos outros setores de atividade (INE - Metainformação: 

http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema?clear=True). 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 15 – Taxa de emprego por setores de atividade económica por NUTSII: 1981, 2001 e 2011 

A figura 15 torna visível que, em 1981, a maioria das regiões NUTSII mostra alguma 

importância no setor primário; a exceção é a região de Lisboa. No entanto, ao longo dos três 

anos em análise, o setor primário veio a perder relevância e, em 2011, todas as regiões 

apresentam taxas de emprego insignificantes. No que toca ao setor secundário, verifica-se 

que, apesar de apresentar um decréscimo na taxa de emprego ao longo dos três anos em 

análise, tem algum peso no mercado de trabalho. A região Norte é a que expõe as maiores 

taxas de emprego neste setor: em 2011 tinha uma taxa de emprego de 35,5%. O setor 

terciário, apesar de já liderar em 1981 em todas as regiões, ganhou importância ao longo dos 

três anos em análise. Em 2011 as regiões mostravam taxas de emprego neste setor entre 

61,6% e os 82,7%, apresentados pelo Norte e Lisboa, respetivamente. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 16 - Taxa de emprego por setor de atividade económica por NUTSIII – Norte: 1981, 2001 e 2011. 

Na figura 16 observa-se que, em 1981, Minho-Lima, Douro e Alto Trás-os-Montes eram as 

únicas sub-regiões do Norte que eram especializadas no setor primário. No entanto, ao longo 

dos três anos em análise, o setor primário veio a perder importância em todas as sub-regiões, 

sendo Minho-Lima a sub-região que, de 1981 a 2011, registou o maior decréscimo (45,2 p.p.). 

O setor secundário apresenta um decréscimo na taxa de emprego ao longo dos três anos em 

análise. No entanto, este tem alguma relevância no mercado de trabalho em algumas sub-

regiões, sendo Ave e Entre Douro e Vouga as sub-regiões a registar as maiores taxas de 

emprego nos três anos em análise. No que respeita ao setor terciário, verifica-se que este setor 

ganhou relevância em todas as sub-regiões ao longo do período analisado, com o Grande 

Porto a registar as maiores taxas de emprego: em 2011 apresentava uma taxa de emprego de 

74,8%. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 17 - Taxa de emprego por setor de atividade económica por NUTSIII – Centro: 1981, 2001 e 2011 

Observando a figura 17, constata-se que, em 1981, o setor primário tinha alguma relevância 

no Pinhal Interior Sul, Dão-Lafões e Beira Inferior Norte. Entretanto, ao longo dos três anos 

em análise, este setor veio a perder importância em todas as sub-regiões do Centro. O Pinhal 

Inferior Sul foi a sub-região que registou um maior decréscimo na taxa de emprego de 1981 a 

2011 (47,9 p.p). O setor secundário apresenta oscilações, tendo exibido um ligeiro aumento 

na taxa de emprego na maioria das sub-regiões entre 1981 e 2001 e uma diminuição em todas 

as sub-regiões de 2001 a 2011. Em 2011, o Pinhal Litoral era a sub-região a registar a maior 

taxa de emprego (38,1%). No que diz respeito ao setor terciário, este apresenta um 

comportamento diferente dos restantes setores de atividade. Ao longo do período analisado, 

este setor ganhou importância em todas as sub-regiões do Centro e, em 2011, era o setor 

predominante, sendo o Baixo Mondego a sub-região onde mais se destacava (75%). 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 18 - Taxa de emprego por setor de atividade económica por NUTSIII – Lisboa: 1981, 2001 e 2011 

Quanto às sub-regiões de Lisboa, na figura 18 nota-se que, em 1981, estas já eram 

especializadas no setor terciário. O setor primário apresentou taxas de emprego insignificantes 

nas duas sub-regiões ao longo de todo o período. O setor secundário, apesar de apresentar 

alguma importância nas sub-regiões de Lisboa, veio a perder poder ao longo do tempo, sendo 

a Península de Setúbal a sub-região que registou as maiores taxas de emprego. Já o setor 

terciário veio a ganhar relevância, sendo a Grande Lisboa a sub-região que mostrou as 

maiores taxas de emprego: em 2011 registava uma taxa de emprego de 84,1%. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 19 - Taxa de emprego por setor de atividade económica por NUTSIII – Alentejo: 1981, 2001 e 2011 
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Na figura 19 é bem visível que o setor primário, em 1981, apresentava taxas de emprego entre 

os 32,3% (Lezíria do Tejo) e os 40,8% (Baixo Alentejo). Ao longo do período em análise, o 

setor primário veio a perder poder e, em 2011, todas as sub-regiões do Alentejo registavam 

taxas de emprego baixas. O setor secundário perdeu importância ao longo do tempo, sendo o 

Alentejo Litoral e a Lezíria do Tejo as sub-regiões que registaram taxas de emprego mais 

altas, mas nunca ultrapassando os 32%. No que respeita ao setor terciário, este veio a ganhar 

relevância e, a partir de 2001, predominava em todas as sub-regiões do Alentejo, com taxas de 

emprego que rondavam os 60% - 70%. 

3.4.5 Taxa de emprego por situação na profissão principal 

Analisando a situação na profissão20 para Portugal, na figura 20 é observável que os 

trabalhadores exercem a sua atividade maiormente por conta de outrem. Ao longo dos três 

anos em análise, os trabalhadores por conta de outrem registaram um aumento de 3,1 p.p. 

entre 1981 e 2001. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 20 – Taxa de emprego por situação na profissão principal para Portugal: 1981, 2001 e 2011 

No entanto, de 2001 a 2011, o trabalho por conta de outrem experimentou uma ligeira 

diminuição, registando uma taxa de emprego de 82,5% em 2011. No que respeita aos 
                                                           
20  A situação na profissão é a que distingue os trabalhadores por conta própria dos trabalhadores por conta de 

outrem. Segundo o INE (Metainformação: http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema?clear=True), os trabalhadores 

por conta própria são indivíduos que exercem uma atividade independente, com associados ou não, obtendo 

uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros (realizados ou potenciais) provenientes de bens 

ou serviços produzidos. Já os trabalhadores por conta de outrem são indivíduos que exercem uma atividade 

sob a autoridade e direção de outrem, nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e 

que lhe confere o direito a uma remuneração, a qual não depende dos resultados da unidade económica para a 

qual trabalha. 
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trabalhadores por conta própria, de 1981 a 2001 a taxa de emprego diminuiu. No entanto, de 

2001 a 2011, a taxa de emprego aumentou ligeiramente, sendo 17,5% em 2011. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 21 - Taxa de emprego por situação na profissão principal por NUTSII: 1981, 2001 e 2011 

Tendo em conta a situação na profissão ao nível de NUTSII, a figura 21 torna visível que os 

trabalhadores por conta de outrem apresentam as maiores taxas de emprego, entre os 70% e os 

90%, sendo a região de Lisboa que, ao longo dos três anos em análise, registou as maiores 

taxas de emprego. Em contrapartida, o Centro e o Algarve são as regiões que exibem as 

menores taxas de emprego. Lisboa foi a única região que teve um decréscimo na taxa de 

emprego por conta de outrem ao longo do tempo. Em 2011 todas as regiões apresentavam 

taxas de emprego que rondavam os 80%. No que diz respeito aos trabalhadores por conta 

própria, verifica-se que todas as regiões, exceto Lisboa, registaram uma diminuição na taxa de 

emprego ao longo do período em análise. De 1981 a 2011, Lisboa exibiu um crescimento de 

5,3 p.p., mas foi, apesar disso, a região que apresentou as menores taxas de emprego (16,1%, 

em 2011). 

No caso das sub-regiões do Norte, como se pode verificar na figura 22, todas elas tinham uma 

maior taxa de emprego por contra de outrem. Ao longo dos três anos em análise, a taxa de 

emprego nos trabalhadores por conta de outrem veio a aumentar ligeiramente em todas as 

sub-regiões do Norte, exceto nas sub-regiões do Ave e Grande Porto. Em 2011 as sub-regiões 

do Norte registavam taxas de emprego entre os 73,6% e os 85,1%. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 22 - Taxa de emprego por situação na profissão principal por NUTSIII – Norte: 1981, 2001 e 2011 

Quanto aos trabalhadores por conta própria verifica-se que, ao longo dos três anos em análise, 

a taxa de emprego diminuiu na maioria das sub-regiões, exceto no Ave e no Grande Porto. 

Em 2011 todas as sub-regiões apresentavam taxas de emprego baixas, sendo o Minho Lima a 

registar o maior decréscimo de 1981 a 2011 (17,4 p.p.). 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 23 - Taxa de emprego por situação na profissão principal por NUTSIII – Centro: 1981, 2001 e 2011 

As sub-regiões do Centro desenvolvem a sua atividade maiormente por conta de outrem, 

como resulta da análise da figura 23. Ao longo dos três anos em análise, a taxa de emprego 

por conta de outrem aumentou ligeiramente em todas as sub-regiões do Centro. Em 2011, 
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todas as sub-regiões expunham taxas de emprego que rondavam os 80%. De 1981 a 2011, 

Dão-Lafões foi a sub-região que apresentou um maior crescimento na taxa de emprego (24,8 

p.p). Quanto aos trabalhadores por conta própria verifica-se que, ao longo do período em 

análise, a taxa de emprego diminuiu em todas as sub-regiões. Dão-Lafões foi a sub-região 

que, de 1981 a 2011, registou um maior decréscimo (24,8 p.p.). Em 2011, todas as sub-

regiões expunham taxas de emprego que rondavam os 20%. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 24 - Taxa de emprego por situação na profissão principal por NUTSIII – Lisboa: 1981, 2001 e 2011 

Na figura 24 constata-se que todas as sub-regiões de Lisboa apresentam uma taxa de emprego 

semelhante nos dois tipos de emprego. Nota-se também que os trabalhadores por contra de 

outrem são os que têm uma maior taxa de emprego. Em 1981 apresentavam uma taxa de 

emprego que rondava os 90%, que foi diminuindo ao longo do tempo. No que toca à taxa de 

emprego por contra própria verifica-se que, apesar de se ter registado um ligeiro aumento, 

todas as sub-regiões têm taxas de emprego baixas. 

No que respeita às sub-regiões do Alentejo, ao se analisar a figura 25 verifica-se que elas 

apresentam taxas de emprego baixas nos trabalhadores por conta própria, não tendo nenhuma 

sub-região registado taxas de emprego para além dos 26,4% nos três anos em análise. Em 

2011 o Baixo Alentejo era a sub-região a mostrar a maior taxa de emprego (18,8%).  
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 25 - Taxa de emprego por situação na profissão principal por NUTSIII – Alentejo: 1981, 2001 e 

2011 

No que diz respeito aos trabalhadores por contra de ontem, a taxa de emprego apresentou um 

ligeiro aumento ao longo do período analisado. Em 2011 todas as sub-regiões do Alentejo 

tinham taxas de emprego que rondavam os 80%. 

3.4.6 Percentagem de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade 

De seguida, é feita uma análise da percentagem de trabalhadores por conta de outrem por 

nível de escolaridade21. Ao extrair os dados da base de dados PORDATA não se obtiveram os 

anos das observações anteriores devido à inexistência desses dados para 1981 e 2001. Assim, 

para garantir alguma coerência de análise, no caso destes dois anos foram escolhidos os anos 

mais próximos (1985 e 2002). 

Se considerarmos o nível de escolaridade mais elevado completo, na figura 26 verifica-se que, 

em 1985, o básico: 1ºciclo era o que detinha uma maior percentagem de trabalhadores por 

contra de outrem (62,1%). Entretanto, ao longo dos três anos em análise, este nível de 

escolaridade veio a perder importância: em 2011 detinha apenas uma percentagem de 16,4%, 

apresentando assim um decréscimo de 45,7 p.p. de 1985 a 2011. 

                                                           
21  O nível de escolaridade é o grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o qual obteve 

equivalência e, em relação ao qual, tem direito ao respetivo certificado (INE - Metainformação: 

http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema?clear=True). 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 26 - % de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade para Portugal: 1985, 2002, 

2011 

Os restantes níveis de escolaridade ganham relevância ao longo do período da amostra, exceto 

os trabalhadores com o Básico: 2ºciclo. Estes últimos aumentaram de 1985 a 2002 e 

diminuíram de 2002 a 2011. Em 2011 a percentagem de trabalhadores por conta de outrem 

estava distribuída pelos níveis de escolaridade, sendo os trabalhadores com o Básico: 3º ciclo 

a registar uma percentagem maior (25,6%). De 1985 a 2011, os trabalhadores com o 

Secundário e Pós Secundário e com o Superior foram os níveis de escolaridade que 

apresentaram um maior crescimento (18,3 p.p. e 13,4 p.p., respetivamente). 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 27 - % de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade por NUTSII: 1985, 2002, 

2011 
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Ao se analisar as regiões NUTSII, na figura 27 observa-se que, em 1985, todas as regiões 

apresentavam uma maior percentagem nos trabalhadores com o ensino Básico/1ºciclo, sendo 

o Norte a região que registava o maior valor (69,3%). No entanto, ao longo dos três anos em 

análise, a percentagem dos balhadores com Básico/1ºciclo diminuiu drasticamente em todas 

as regiões. Por seu lado, os trabalhadores com o Básico/2ºciclo apresentam oscilações em 

todas as regiões: de 1985 a 2002 aumentaram e de 2002 a 2011 diminuíram. No caso dos 

restantes níveis de escolaridade, a percentagem de trabalhadores aumentou ligeiramente em 

todas as regiões ao longo do período analisado. Lisboa foi a região que mais se destacou ao 

nível da percentagem de trabalhadores com o Secundário e Pós Secundário e com o Superior. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 28 - % de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade por NUTSIII – Norte: 

1985, 2002, 2011 

A partir da visualização da figura 28 é possível constatar que as sub-regiões do Norte 

continham, em 1985, mais de metade dos trabalhadores com o Básico/1ºciclo, sendo a região 

do Tâmega que mostrava uma maior percentagem (81,8%). No entanto, ao longo dos três 

anos em análise, a percentagem de trabalhadores com este nível de escolaridade diminuiu 

drasticamente. Cávado foi a sub-região que registou um maior decréscimo de 1985 a 2011 

(59,1 p.p.). Os trabalhadores com o Básico/2ºciclo apresentam oscilações em todas as regiões 

ao longo do tempo: em 2011 Tâmega era a sub-região que mostrava a maior percentagem de 

trabalhadores (32,3%). Para os restantes níveis de escolaridade, a percentagem de 
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trabalhadores aumentou ao longo dos três anos. O Grande Porto é a sub-região que apresenta 

uma maior percentagem de trabalhadores com o Secundário e Pós Secundário e com o 

Superior: em 2011 mostrava uma percentagem de 24,5% e 18,8%, respetivamente. 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 29 - % de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade por NUTSIII – Centro, 

1985, 2002, 2011 

Quanto às sub-regiões do Centro, na figura 29 contata-se que os trabalhadores com o 

Básico/1ºciclo registavam, em 1985, percentagens entre 61,7% e 81,2%, apresentadas pelo 

Baixo Mondego e Serra da Estrela, respetivamente. No entanto, ao longo dos três anos em 

análise, a percentagem de trabalhadores com o Básico/1ºciclo diminuiu drasticamente: em 

2011 nenhuma sub-região mostrava valores além dos 30,4%. Em 2011 a percentagem de 

trabalhadores por conta de outrem estava distribuída pelos diferentes níveis de escolaridade, 

sendo os trabalhadores com o ensino Superior, o grupo, que apesar de ter vindo a aumentar ao 

longo dos três em análise, mostra os valores mais baixos. Baixo Mondego é a sub-região que 

apresenta uma maior percentagem de trabalhadores com o Superior: em 2011 tinha uma 

percentagem de 18,8%. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 30 - % de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade por NUTSIII – Lisboa: 

1985, 2002, 2011 

Na figura 30 nota-se que, em 1985, os trabalhadores por conta de outrem nas sub-regiões de 

Lisboa apresentavam uma maior percentagem dos trabalhadores com o Básico/1ºciclo. A 

Península de Setúbal era a sub-região que deteve uma maior percentagem de trabalhadores 

com este nível de ensino (63,3%). No entanto, ao longo dos três anos em análise, a 

percentagem de trabalhadores com o Básico/1ºciclo diminuiu drasticamente e, em 2011, as 

duas sub-regiões registavam percentagens insignificantes. Na sub-região da Península de 

Setúbal os trabalhadores com o Básico/2ºciclo apresentaram oscilações ao longo do período 

analisado. Já na região da Grande Lisboa a percentagem de trabalhadores diminuiu. A 

percentagem dos trabalhadores com o Básico/3ºciclo, o Secundário e Pós Secundário e com o 

Superior aumentaram ao longo dos três anos. A percentagem de trabalhadores com o Ensino 

Superior cresceu mais no caso da Grande Lisboa do que na Península de Setúbal, sendo a 

diferença de 12,4 p.p. 
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Fonte: Elaboração própria com base em dados da PORDATA 

Figura 31 - % de trabalhadores por conta de outrem por nível de escolaridade por NUTSIII – Alentejo: 

1985, 2002, 2011 

As sub-regiões do Alentejo apresentam o mesmo comportamento que as restantes regiões por 

NUTSIII, como se pode verificar na figura 31. Em 1985 as sub-regiões do Alentejo 

registavam percentagens entre 58,5% e os 67,7%, exibidas pelo Alentejo Litoral e pela Lezíria 

do Tejo, respetivamente. Entretanto, ao longo dos três anos em análise, a percentagem de 

trabalhadores com o Básico/1º ciclo diminuiu em todas as sub-regiões, sendo a Lezíria do 

Tejo a exibir um maior decréscimo (49,8%). Os trabalhadores com o Básico/2ºciclo 

apresentam oscilações e registam percentagens que nunca ultrapassam os 20%, exceto o Alto 

Alentejo e a Lezíria do Tejo. A taxa de emprego para os trabalhadores com Básico/3ºciclo, 

com Secundário e Pós Secundário e com o Superior aumentou ao longo do tempo. No caso do 

ensino Superior, apesar de ter vindo a aumentar ao longo dos três anos, é o nível de ensino 

que regista as menores percentagens de trabalhadores. 

3.5 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Os valores anteriormente apresentados permitiram observar as alterações na evolução do 

emprego nas diversas categorias registadas nas regiões de Portugal desagregadas até ao nível 

de NUTSIII. De 1981 a 2001 registou-se, em geral, uma ligeira recuperação do emprego em 

todos os indicadores em análise. Contrariamente, entre 2001 e 2011 verificou-se uma 
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diminuição da taxa de emprego em Portugal, para todas as caraterísticas em análise, devido à 

crise financeira e económica que se instalou a partir de 2008. 

Em termos de NUTSII, Lisboa foi a região que, nos três anos em análise, registou as maiores 

taxas de emprego. Quanto à taxa de emprego por NUTSIII, constatou-se que a Grande Lisboa 

foi a sub-região que, em 2011, experimentava a maior taxa de emprego.  

Em termos de género, concluiu-se que existe uma desigualdade, em termos de taxa de 

emprego, entre os sexos em Portugal. Em todas as regiões e sub-regiões a taxa de emprego do 

sexo masculino é superior à taxa de emprego do sexo feminino. No entanto, ao longo do 

período analisado, o sexo masculino perdeu relevância; contrariamente, o sexo feminino 

ganhou importância. Contudo, em 2011, ainda era o sexo masculino que predominava na 

força de trabalho, sendo a Grande Lisboa a região que, em termos de NUTSIII, conseguiu 

uma maior igualdade entre os sexos, com uma diferença de 5,7 p.p entre as duas taxas de 

emprego.  

Relativamente à idade, em todas as regiões desagregadas até ao nível de NUTSIII a taxa de 

emprego predominava nos grupos entre os 25 e os 54 anos. Segue-se o grupo etário entre os 

55 e os 64 anos, depois o grupo dos 15 aos 24 anos e, por fim, o grupo dos 65+ anos. O grupo 

dos jovens entre os 15 e os 24 anos é o que tem vindo a experimentar as maiores quedas de 

emprego.  

A nível sectorial, os últimos anos têm sido marcados pelo aumento do setor terciário e 

diminuição dos restantes setores. De 1981 a 2011 o setor terciário obteve um crescimento de 

27,6 p.p. A nível de NUTSII, Lisboa e o Algarve são as regiões que registam as maiores taxas 

de emprego no setor terciário. Porém, quando se compara em termos de sub-regiões e, apesar 

da terciarização da economia Portuguesa, verifica-se um peso relativo do emprego no setor 

primário com alguma expressão em algumas regiões como o Douro, Alto Trás-os-Montes, 

Alentejo Litoral e Baixo Alentejo.  

Outro aspeto a relevar, são as altas taxas de emprego dos trabalhadores por conta de outrem, e 

baixas nos trabalhadores por conta própria. Em termos de NUTSII, Lisboa foi a região que 

registou as maiores taxas de emprego nos trabalhadores por conta de outrem. No entanto, foi a 

única região que ao longo dos anos apresentou um decréscimo nos trabalhadores por conta de 

outrem e um aumento nos trabalhadores por contra própria. Em todas as regiões desagregadas 

até ao nível de NUTSIII a taxa de emprego é mais elevada nos trabalhadores por contra de 
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outrem. Ao longo dos três anos em análise todas as sub-regiões experimentaram um ligeiro 

aumento nos trabalhadores por contra de outrem e uma ligeira diminuição nos trabalhadores 

por contra própria, exceto Ave e Grande Porto na região Norte e Grande Lisboa e Península 

de Setúbal na região de Lisboa.  

Por fim, em termos de nível de escolaridade, constata-se que em todas as regiões 

desagregadas até ao nível de NUTSIII o grupo dos trabalhadores com o básico:1ºciclo foi 

aquele que apresentou um maior decréscimo. Os restantes níveis de escolaridade ganharam 

relevância ao longo do período em análise, sendo os trabalhadores com o Secundário e Pós 

Secundário e com o Superior que tiveram um maior crescimento na maioria das regiões. Ao 

nível de NUTSII, Lisboa foi a região que mais se destacou ao nível da percentagem de 

trabalhadores com o Secundário e Pós Secundário e com o Superior. A nível de NUTSIII as 

regiões que mais se destacaram quanto à percentagem de trabalhadores com o Ensino 

Superior foram: Grande Porto na região do Norte; Baixo Mondego na região do Centro e 

Grande Lisboa na região de Lisboa. 
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IV. SINCRONIZAÇÃO DOS CICLOS DO EMPREGO NAS REGIÕES PORTUGUESAS 

Neste capítulo é realizada uma análise da sincronização entre os ciclos do emprego das 

regiões até ao nível desagregado de NUTSIII para Portugal. Neste sentido, é seguida uma 

abordagem similar à de Correia e Gouveia (2013), que analisaram a sincronização dos ciclos 

económicos ao nível regional, usando a variável PIB.  

4.1 DADOS 

Ao longo deste capítulo são estudadas as flutuações dos ciclos do emprego, sendo a variável 

de referência o emprego por milhares de indivíduos22. Os dados anuais desta variável foram 

extraídos da base de dados do INE. O período da amostra foi condicionado pela 

disponibilidade de dados anuais para as regiões, a nível de NUTSIII. Assim sendo, o período 

de análise decorre desde 1988 a 2011, visto não haver dados publicados para anos mais 

recuados ou mais recentes no tempo23. 

A tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas dos valores do emprego (mínimo, máximo, 

média e desvio padrão), medidos em milhares de indivíduos para o período amostral. 

Analisando as várias regiões constata-se que apresentam variações muito destacadas do 

emprego em relação à média. Ao nível de NUTSII, Lisboa foi a região que apresentou uma 

maior dispersão (109,95), seguida do Centro (68,85) e do Norte (68,33). A nível 

intrarregional, as maiores oscilações são apresentadas pelas seguintes regiões: Tâmega 

(19,72), Cávado (17,27) e Grande Porto (16,74) na região Norte; Baixo Vouga (14,20) e 

Pinhal Litoral (11,55) na região Centro; Grande Lisboa (94,87) na região de Lisboa e Lezíria 

do Tejo (5,31) e Alentejo Central (4,55) na região do Algarve.  

  

                                                           
22  https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=95392006 - Acedido em 6 de Junho 

de 2015. 
23  Foi realizado um pedido ao INE para obtenção de dados para anos mais recentes. O INE respondeu que o 

emprego desagregado por regiões apenas está disponível para os anos em que a informação tem uma natureza 

final, pelo que o último ano disponível é 2011. Esta instituição informou também que está prevista a 

divulgação de contas regionais definitivas para os anos de 2012 e 2013 em Dezembro próximo, de acordo 

com os calendários habituais de compilação e divulgação. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=cn_quadros&boui=95392006
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Tabela 9 – Estatísticas descritivas do emprego em milhares de indivíduos, para o período de 1988-2011 

 

Em termos da importância do emprego das regiões no total nacional, verifica-se que o Norte 

foi a região com maior peso, seguida por Lisboa e pelo Centro. Ao nível de NUTS III, no 

Norte destaca-se a sub-região do Grande Porto como tendo a maior percentagem em relação 

ao total do emprego dessa região. Contrariamente, Douro, Alto Trás-os-Montes, Minho-Lima 

e Entre Douro e Vouga são as sub-regiões que expõem um menor peso. Dentro das sub-

regiões do Centro, Oeste e Baixo Vouga são as que têm maior peso no emprego total do 

Centro; na situação contrária, aparecem Pinhal Interior Sul e Serra da Estrela. Nas sub-regiões 

  Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

 Portugal 4376,7 5151,2 4832,04 279,01 

 NUTSII     

 

Norte 1549,6 1754,7 1652,51 68,33 

Centro 1006,3 1215,1 1132,43 68,85 

Lisboa 1123,0 1486,2 1354,52 109,95 

Alentejo 264,0 315,1 296,85 14,37 

Algarve 157,7 217,1 184,13 20,79 

 NUTSIII     

Norte 

Minho-Lima 100,1 115,7 108,56 4,24 

Cávado 153,6 199,4 179,58 17,27 

Ave 217,6 252,1 235,30 9,55 

Grande Porto 556,9 625,1 589,82 16,74 

Tâmega 188,1 238,5 214,50 19,72 

Entre Douro e Vouga 113,5 148,5 132,84 11,23 

Douro 77,4 100,7 90,69 8,14 

Alto Trás-os-Montes 87,1 111,5 101,23 7,93 

Centro 

Baixo Vouga 174,0 215,2 196,87 14,20 

Baixo Mondego 146,8 177,1 162,30 9,09 

Pinhal Litoral 110,2 141,9 126,39 11,55 

Pinhal Interior Norte 51,8 61,8 57,86 2,85 

Dão-Lafões 114,6 147,5 133,89 8,94 

Pinhal Interior Sul 20,2 27,1 23,11 1,97 

Serra da Estrela 17,2 21,6 19,36 1,39 

Beira Inferior Norte 49,5 65,7 58,37 4,28 

Beira Inferior Sul 34,5 47,7 42,44 4,12 

Cova da Beira 37,9 49,7 45,53 3,81 

Oeste 150,7 182,3 167,62 9,21 

Médio Tejo 89,2 109,1 98,69 6,82 

Lisboa 
Grande Lisboa 909,9 1228,8 1114,08 94,87 

Península de Setúbal 213,1 263,5 240,43 15,72 

Alentejo 

Alentejo Litoral 34,2 42,7 38,30 2,24 

Alto Alentejo 43,4 51,5 48,35 2,51 

Alentejo Central 60,2 76,3 68,72 4,55 

Baixo Alentejo 39,5 49,6 45,02 2,78 

Lezíria do Tejo 86,1 104,1 96,46 5,31 

Fonte: Cálculos próprios com base em dados do INE 
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de Lisboa, verifica-se que a Grande Lisboa é a que se destaca, apresentando um maior peso no 

emprego daquela região. A Lezíria do Tejo é a sub-região que regista um maior peso no 

emprego total do Alentejo, sendo o Alentejo Litoral a sub-região que, contrariamente, exibe o 

menor peso. 

4.2 MÉTODOS DE ANÁLISE 

Para estudar a sincronização dos ciclos do emprego ao nível das regiões portuguesas utilizam-

se modelos das séries temporais, nomeadamente técnicas de decomposição das séries nas suas 

componentes “ciclo” e “tendência” e coeficientes de correlação. As estimações são realizadas 

com os programas Regression Analysis of Time Series (RATS) e Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS).  

Para a decomposição das séries nas componentes “ciclo” e “tendência” podem ser usados 

diversos procedimentos24. Como, entre outros: linear detrending; primeiras diferenças; filtro 

Hodrick-Prescott (HP); processo de Beveridge-Nelson; componentes não observadas e filtros 

band-pass. No entanto, não existe um consenso quanto ao melhor processo de decomposição. 

Os mais populares são o filtro de Hodrick-Prescott (HP) (Hodrick e Prescott, 1997) e o filtro 

band-pass de Baxter-King (BK) (Baxter e King, 1999). 

Para distinguir os dois filtros, HP e BK, temos que observar as diferenças existentes entre 

eles. O filtro HP extrai uma tendência estocástica que se move lentamente ao longo do tempo 

e se presume não correlacionada com a parte cíclica. O uso deste filtro implica a escolha do 

parâmetro de alisamento (), ou seja, de penalização das variações nas primeiras diferenças da 

componente cíclica. Normalmente, para dados anuais há uma maior variedade de valores, 

sendo os mais usuais um  igual a 6,25, 100 ou 400 enquanto que para dados trimestrais o 

valor escolhido é igual a 1600. Neste estudo usa-se o valor 6,25, pois Ravn e Uhlig (2002) 

recomendam este valor por ter uma boa performance para as séries anuais. 

Por seu lado, o filtro BK adota uma perspetiva derivada da ”teoria da análise espectral” das 

séries temporais. O filtro band-pass tem a propriedade desejável de preservar as flutuações 

numa dada banda de frequência e eliminar todas as outras, ou seja, as de frequência mais 

baixa (associadas à componente tendência) e as de frequência elevada (provenientes de uma 

componente irregular, como seja a resultante de erros de medida). O período a considerar para 

                                                           
24  Canova (2007), no cap. 3, apresenta uma revisão sobre os vários processos de decompor as séries nas 

componentes “ciclo” e “tendência”. 
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as frequências cíclicas deve ser efetuada no intervalo entre 6 e 32 trimestres (1,5 a 8 anos). O 

filtro é tanto mais eficaz quanto maior for o número de observações. 

Quanto à análise da sincronização, é possível obter o grau de associação entre os ciclos das 

duas variáveis fazendo o estudo das correlações entre eles. Para retirar os coeficientes de 

correlação são considerados, em termos de base teórica, os métodos de Spearman e Pearson 

como sendo os métodos mais utilizados (Pestana e Gageiro, 2005). Neste trabalho, os valores 

das correlações são obtidos através do método de Spearman. A escolha de correlações de 

Spearman como método de extração dos coeficientes de correlação deve-se à vantagem de 

este ser menos sensível à distribuição das variáveis do que as correlações de Pearson.  

Neste trabalho são calculadas as correlações bivariadas contemporâneas dos ciclos do 

emprego das regiões. Quando existe uma correlação positiva entre os ciclos das duas variáveis 

em análise, estamos perante um comportamento procíclico em que quando uma variável 

aumenta a outra também aumenta e vice-versa. Quando existe uma correlação negativa, o 

comportamento é contracíclico, ou seja, quando uma variável aumenta a outra diminui. Por 

fim, se a correlação se mantiver próxima de zero sem sofrer grandes alterações ao longo do 

ciclo o comportamento observado é acíclico. O coeficiente de correlação varia entre -1 ≤  ≤ 

1 (Sørensen e Whitta-Jacobsen, 2010). 

Para aferir a volatilidade dos ciclos do emprego usa-se o desvio padrão da componente cíclica 

desta série.  

4.3 VOLATILIDADE E SINCRONIZAÇÃO: RESULTADOS 

Nesta secção apresentam-se os resultados do estudo da volatilidade e da sincronização dos 

ciclos regionais do emprego. Na figura do Apêndice B é possível observar os ciclos do 

emprego das regiões portuguesas, obtidos de acordo com o método BK para o período de 

1988 a 2011.  

A tabela 10 contém os coeficientes de correlação contemporânea entre os ciclos do emprego 

de cada região NUTSII e o ciclo nacional. 

  



Sincronização dos ciclos do emprego nas regiões portuguesas 

62 

 

Tabela 10 – Correlações do ciclo do emprego das regiões NUTSII com o ciclo nacional, 1988-2011 

Verifica-se que os coeficientes de correlação obtidos a partir dos dois filtros são em geral 

qualitativamente semelhantes. Constata-se também que o grau de sincronização com o ciclo 

nacional varia substancialmente entre as regiões de NUTSII. O Norte exibe a associação mais 

elevada com todo o nacional enquanto o Alentejo apresenta o grau de correlação mais baixo 

com o ciclo do emprego do país. 

A tabela 11 apresenta a volatilidade obtida pela aplicação dos filtros BK e HP entre o ciclo do 

emprego de cada região NUTSII e o ciclo do emprego Português. 

 

Tabela 11 – Volatilidade dos ciclos do emprego das regiões NUTSII, 1988-2011 (em %) 

 

Os valores da volatilidade são semelhantes nos dois filtros BK e HP. Observa-se que existe 

uma diferença entre a volatilidade dos ciclos do emprego entre as regiões NUTSII. O Norte é 

a região que regista a volatilidade mais baixa do ciclo do emprego, por contraste com o 

Algarve que apresenta a volatilidade mais elevada. 

Na tabela 12 apresenta-se, para o período da amostra, os coeficientes de correlação 

contemporânea obtidos pela aplicação dos filtros BK e HP entre os ciclos do emprego de cada 

sub-região NUTSIII com o ciclo do emprego Nacional e com o da respetiva região NUTSII. 

Através da análise desta tabela verifica-se que, tanto a nível Nacional como a nível de 

NUTSII, os coeficientes de correlação obtidos a partir dos dois filtros são, em geral, 

qualitativamente idênticos. 

Fonte: Cálculos próprios  

Nota: *** indica significância estatística ao nível de 1% 

 
 

 

 Filtro BK Filtro HP 

Norte 0,89*** 0,90*** 

Centro 0,75*** 0,80*** 

Lisboa 0,71*** 0,82*** 

Alentejo 0,58*** 0,56*** 

Algarve 0,69*** 0,70*** 

 Filtro BK Filtro HP 

Norte 0,98 0,98 

Centro 1,52 1,54 

Lisboa 1,38 1,41 

Alentejo 1,49 1,45 

Algarve 1,70 1,61 

Fonte: Cálculos próprios 
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Tabela 12 – Correlações dos ciclos do emprego das NUTSIII com o país e com a região, 1988-2011 

  NUTSI NUTSII 

  Filtro BK Filtro HP Filtro BK Filtro HP 

Norte Minho-Lima 0,17 0,15 0,30 0,22 

 Cávado 0,45*** 0,34 0,62*** 0,53*** 

 Ave 0,52*** 0,43*** 0,56*** 0,49** 

 Grande Porto 0,75*** 0,81*** 0,67*** 0,74*** 

 Tâmega 0,57*** 0,69*** 0,77*** 0,85*** 

 Entre Douro e Vouga 0,64*** 0,61*** 0,73*** 0,69*** 

 Douro 0,33 0,37* 0,45*** 0,46** 

 Alto Trás-os-Montes 0,39*** 0,49*** 0,53*** 0,53*** 

Centro Baixo Vouga 0,73*** 0,75*** 0,77*** 0,82*** 

 Baixo Mondego 0,75*** 0,79*** 0,87*** 0,88*** 

 Pinhal Litoral 0,69*** 0,71*** 0,53*** 0,70*** 

 Pinhal Interior Norte 0,58*** 0,62*** 0,73*** 0,78*** 

 Dão-Lafões 0,47*** 0,58*** 0,72*** 0,77*** 

 Pinhal Interior Sul -0,10 -0,01 -0,06 0,08 

 Serra da Estrela 0,53*** 0,52*** 0,84*** 0,84*** 

 Beira Interior Norte 0,45*** 0,54*** 0,75*** 0,77*** 

 Beira Interior Sul 0,63*** 0,69*** 0,86*** 0,89*** 

 Cova da Beira 0,68*** 0,72*** 0,82*** 0,90*** 

 Oeste 0,75*** 0,74*** 0,76*** 0,73*** 

 Médio Tejo 0,63*** 0,64*** 0,78*** 0,84*** 

Lisboa Grande Lisboa 0,70*** 0,81*** 0,98*** 1,00*** 

 Península de Setúbal 0,82*** 0,83*** 0,76*** 0,82*** 

Alentejo Alentejo Litoral 0,50*** 0,50*** 0,64*** 0,73*** 

 Alto Alentejo 0,18 0,16 0,66*** 0,73*** 

 Alentejo Central 0,51*** 0,45*** 0,92*** 0,91*** 

 Baixo Alentejo 0,17 0,14 0,70*** 0,73*** 

 Lezíria do Tejo 0,77*** 0,81*** 0,69*** 0,66*** 

Fonte: Cálculos próprios  

Nota: *, ** e *** indicam, significância estatística ao nível de 10%, 5% e 1%, respetivamente 

O Grande Porto, Baixo Mondego, Oeste, Península de Setúbal e Lezíria do Tejo são as sub-

regiões que apresentam uma sincronização mais elevada com o ciclo do emprego Nacional. 

Contrariamente, no caso de Minho-Lima, Pinhal Inferior Sul, Alto Alentejo e Baixo Alentejo 

os coeficientes de correlação não têm significância estatística e, logo, os seus ciclos estão 

desligados do ciclo Nacional. 

A nível intrarregional, os maiores valores são apresentados pelas seguintes regiões: Tâmega e 

Entre Douro e Vouga com a região Norte; Baixo Mondego, Serra da Estrela, Beira Interior 

Sul, Cova da Beira com a região Centro; Grande Lisboa com a região Lisboa e Alentejo 

Central com a região Alentejo. Contrariamente, Minho-Lima e Pinhal Interior Sul apresentam 
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os valores estatisticamente não significativos indicando que os seus ciclos estão desligados do 

ciclo da região a que pertencem. 

A tabela 13 indica a volatilidade obtida pela aplicação dos filtros BK e HP entre o ciclo do 

emprego de cada sub-região NUTSIII e o ciclo do emprego da respetiva região NUTSII.  

 

Tabela 13 – Volatilidade do ciclo do emprego das Regiões por NUTSIII, 1988-2011 (%) 

  Filtro BK Filtro HP 

Norte Minho-Lima 1,60 1,49 

 Cávado 1,19 1,07 

 Ave 1,47 1,42 

 Grande Porto 1,28 1,33 

 Tâmega 1,47 1,36 

 Entre Douro e Vouga 2,03 1,98 

 Douro 2,40 2,28 

 Alto Trás-os-Montes 2,86 2,75 

Centro Baixo Vouga 1,68 1,74 

 Baixo Mondego 1,47 1,47 

 Pinhal Litoral 1,21 1,20 

 Pinhal Interior Norte 1,63 1,64 

 Dão-Lafões 1,94 1,93 

 Pinhal Interior Sul 2,84 2,74 

 Serra da Estrela 2,12 2,06 

 Beira Interior Norte 2,83 2,70 

 Beira Interior Sul 2,74 2,73 

 Cova da Beira 3,19 3,22 

 Oeste 1,59 1,58 

 Médio Tejo 1,95 1,96 

Lisboa Grande Lisboa 1,49 1,52 

 Península de Setúbal 1,19 1,17 

Alentejo Alentejo Litoral 2,09 2,04 

 Alto Alentejo 1,71 1,62 

 Alentejo Central 1,88 1,86 

 Baixo Alentejo 2,20 2,15 

 Lezíria do Tejo 1,44 1,40 
 

Fonte: Cálculos próprios 

Verifica-se que os valores da volatilidade são semelhantes nos dois filtros, BK e HP. O ciclo 

do emprego é mais volátil em Alto Trás-os-Montes, Pinhal Interior Sul, Beira Interior Norte, 

Beira Interior Sul e Cova da Beira. Nestas sub-regiões, o desvio padrão é mais do dobro dos 

valores registados nas regiões em que a volatilidade é mais baixa: Cávado e Península de 
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Setúbal. 

4.4 SÍNTESE CONCLUSIVA 

Neste capítulo estudou-se a sincronização dos ciclos do emprego das regiões portuguesas, 

desagregadas até ao nível de NUTSIII. Assim, foram examinadas as correlações dos ciclos do 

emprego das regiões e também foi efetuada a análise da volatilidade, ao longo de um período 

de 24 anos.  

As correlações com o ciclo nacional, a nível regional, indicam as maiores diferenças entre o 

Alentejo, que apresenta o grau de correlação mais baixa, e o Norte, que expõe uma associação 

mais elevada. No que diz respeito às sub-regiões, o Grande Porto, Oeste e Península de 

Setúbal são as sub-regiões que se destacam pela positiva com o ciclo do emprego Nacional. 

Contrariamente, Minho-Lima, Pinhal Inferior Sul, Alto Alentejo e Baixo Alentejo não têm 

significância estatística e, logo, os seus ciclos estão desligados do ciclo Nacional. 

Ao nível intrarregional, os maiores valores para as correlações com as regiões a que 

pertencem são apresentadas pelo Tâmega e Entre Douro e Vouga com a região Norte; Baixo 

Mondego, Serra da Estrela, Beira Interior Sul, Cova da Beira com a região Centro; Grande 

Lisboa com a região Lisboa e Alentejo Central com a região Alentejo. No extremo oposto, 

surgem Minho-Lima e Pinhal Interior Sul, que não apresentaram significância estatística, 

indicando que os seus ciclos estão desligados do ciclo da região a que pertencem. 

Relativamente ao estudo da volatilidade, concluiu-se que o Norte é a região que regista uma 

volatilidade mais baixa. Contrariamente, o Algarve é a região que apresenta uma volatilidade 

mais elevada. Ao nível de sub-regiões, Alto Trás-os-Montes, Pinhal Interior Sul, Beira 

Interior Norte, Beira Interior Sul e Cova da Beira apresentam os valores mais elevados. Numa 

situação oposta Cávado e Península de Setúbal expõem uma volatilidade mais baixa.  

Os resultados, no seu conjunto, mostram que em Portugal, apesar da proximidade geográfica 

das regiões, existem discrepâncias regionais notáveis quanto à volatilidade e ao grau de 

sincronização do ciclo do emprego.  
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V. CONCLUSÃO 

Nos últimos anos, o mercado de trabalho da UE sofreu transformações relevantes na sua 

estrutura. Uma das alterações mais importantes foi a redução do emprego, que se tornou um 

dos maiores problemas da economia europeia. De facto, após o início deste século, o PIB 

deixou de crescer de forma significativa para a maioria dos países da UE tendo o emprego 

acompanhado esse comportamento.  

Esta situação piorou com a grave crise que se instalou nas economias europeias a partir de 

2008, a qual levou à destruição de muitos postos de trabalho e, consequentemente, a cortes 

muito representativos no orçamento de numerosas famílias. Os países do Sul da Europa foram 

os mais atingidos, tendo o emprego diminuído substancialmente e o desemprego registado 

valores históricos.  

Como forma de responder às alterações da situação política e aos desafios económicos, a UE 

criou uma estratégia global para lidar com o desemprego a nível europeu. Esta Estratégia 

Europeia de Emprego (EEE) visa desenvolver um novo modelo de funcionamento e 

organização dos mercados de trabalho a nível europeu. Neste âmbito surge a designada 

“Europa 2020”, que pretende transformar a UE numa economia inteligente, sustentável e 

inclusiva, que proporcione níveis elevados de emprego, produtividade e de coesão social. 

Nesta perspetiva, a Estratégia determina cinco objetivos fundamentais: emprego, investigação 

e inovação, alterações climáticas e energia, educação e luta contra a pobreza. Estes objetivos 

estão interligados e dão uma visão global da evolução proposta para a UE até 2020. 

Portugal mostrou-se particularmente vulnerável às vicissitudes da crise económica e 

financeira. A crise das dívidas soberanas que se seguiu na área do euro agravou o problema e, 

em Maio de 2011, Portugal teve de pedir assistência financeira à UE, ao Banco Central 

Europeu e ao Fundo Monetário e Internacional. Na sequência desta ajuda internacional foram 

implementadas várias medidas de austeridade, enquadradas num quadro exigente de 

consolidação das contas públicas, que reforçaram a tendência de queda do emprego na 

economia portuguesa. No entanto, o ponto mais baixo da taxa de emprego parece já ter 

ocorrido, uma vez que, muito recentemente, o empregou começou a dar sinais de estar a 

iniciar um período com tendência de crescimento. Apesar disso, o emprego continua a registar 

níveis historicamente baixos. 
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A caracterização da evolução do emprego registado nas regiões portuguesas desagregadas até 

ao nível de NUTSIII que foi desenvolvida neste trabalho permitiu constatar que, entre os 

Censos de 1981 a 2001, se registou uma ligeira recuperação do emprego em todos os 

indicadores analisados (taxa de emprego total, taxa de emprego por sexo, taxa de emprego por 

grupo etário, taxa de emprego por setor de atividade económica, taxa de emprego por situação 

na profissão principal e percentagem de trabalhadores por conta de outrem por nível de 

escolaridade). Contrariamente, entre 2001 e 2011 verificou-se uma diminuição da taxa de 

emprego em Portugal para todas as caraterísticas em análise. Em termos de NUTSII, Lisboa 

foi a região que, nos três anos em análise, registou as maiores taxas de emprego e ao nível de 

NUTSIII destacou-se a sub-região da Grande Lisboa como tendo a maior taxa de emprego.  

Em termos de género, concluiu-se que existe uma desigualdade em todas as regiões e sub-

regiões, sendo a taxa de emprego do sexo masculino superior à do sexo feminino. No entanto, 

ao longo do período analisado, o sexo masculino foi perdendo relevância em favor do sexo 

feminino. Relativamente à idade, em todas as regiões desagregadas até ao nível de NUTSIII a 

taxa de emprego predominava nos grupos entre os 25 e os 54 anos, sendo o grupo dos jovens 

(15 - 24 anos) aquele que experimentou as maiores quedas de emprego. A nível sectorial, os 

últimos anos foram marcados pelo aumento do peso do setor terciário no emprego total e 

diminuição dos restantes setores. Um outro aspeto relevante diz respeito às altas taxas de 

emprego dos trabalhadores por conta de outrem, tendo a grande maioria das sub-regiões 

experimentado um ligeiro aumento nos trabalhadores por contra de outrem e uma ligeira 

diminuição nos trabalhadores por contra própria. Por fim, em termos de nível de escolaridade, 

constatou-se que os trabalhadores menos escolarizados foram os que sentiram um maior 

decréscimo no emprego. 

Por seu lado, os resultados do estudo da sincronização dos ciclos do emprego nas regiões 

portuguesas, entre 1988 e 2011, revelaram que, em Portugal, apesar da proximidade 

geográfica das regiões, existem disparidades regionais consideráveis no grau de 

sincronização. A nível de NUTSII, o Norte apresenta a associação mais elevada com o ciclo 

do emprego nacional, enquanto o Alentejo tem a correlação mais baixa. A nível de NUTSIII, 

o grau de sincronização varia consideravelmente entre as sub-regiões, quer com o ciclo 

nacional, quer com a região a que pertencem. 

Ao longo da realização deste estudo foram sentidas várias limitações. Uma das principais 

dificuldades esteve relacionada com a obtenção dos dados. Nomeadamente, não foi possível 
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adquirir informação para mais anos para os indicadores analisados no Capítulo III o que 

permitiria, seguramente, uma melhor compreensão da evolução do emprego. Por sua vez, no 

capítulo IV não foi possível obter dados para anos mais recentes de forma a ter uma análise 

mais atualizada no tempo. 

Numa investigação futura, seria relevante analisar os efeitos do emprego devido à atual crise. 

Para além dos problemas já mencionados seria vantajoso estudar a mobilidade populacional, 

principalmente a dos jovens portugueses tanto a nível intrarregional como a nível 

extrarregional. Isto porque os jovens são o grupo populacional com mais dificuldade no 

acesso ao mercado de trabalho e, por isso, são sobretudo os jovens que saem da sua região ou 

do seu país de origem em busca de novas oportunidades de emprego. 
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APÊNDICE A - Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS 2002) 
 

NUT I NUT II NUT III 

Portugal   

 Norte  

  Minho-Lima 

  Cávado 

  Ave 

  Grande Porto 

  Tâmega 

  Entre Douro e Vouga 

  Douro 

  Alto Trás-os-Montes 

 Centro  

  Baixo Vouga 

  Baixo Mondego 

  Pinhal Litoral 

  Pinhal Interior Norte 

  Dão-Lafões 

  Pinhal Interior Sul 

  Serra da Estrela 

  Beira Interior Norte 

  Beira Interior Sul 

  Cova da Beira 

  Oeste 

  Médio Tejo 

 Lisboa  

  Grande Lisboa 

  Península de Setúbal 

 Alentejo  

  Alentejo Litoral 

  Alto Alentejo 

  Alentejo Central 

  Baixo Alentejo 

  Lezíria do Tejo 

 Algarve 
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APÊNDICE B - Gráficos dos ciclos do emprego das regiões portuguesas, 1988-2011, filtro BK 
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-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Norte Douro

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Norte Alto Trás-os-Montes

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Baixo Vouga



 

81 

  

  

  

  

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Baixo Mondego

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Pinhal Litoral

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Pinhal Interior Norte

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Dão-Lafões

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Pinhal Interior Sul

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Serra da Estrela

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Beira Inferior Norte

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Beira Inferior Sul



 

82 

  

  

  

  

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Cova da Beira

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Oeste

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Centro Médio Tejo

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Lisboa Grande Lisboa

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Lisboa Península de Setúbal

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Alentejo Alentejo Litoral

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Alentejo Alto Alentejo

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Alentejo Alentejo Central
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-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Alentejo Baixo Alentejo

-10,00

-7,50

-5,00

-2,50

0,00

2,50

5,00

7,50

1988 1992 1996 2000 2004 2008

Alentejo Lezíria do Tejo


