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INTRODUÇÃO

O estudo das questões relativas ao mercado de trabalho — em termos 
gerais ou, como nesta oportunidade, centrado no caso concreto de um 
país (Portugal) — é tão apaixonante quanto desafiante. Efetivamente, 
no quadro das múltiplas vertentes da dinâmica económico-social, será 
difícil identificar um objeto de análise com um nível superior de centra-
lidade. Trata-se de uma discussão que pode ser considerada como muito 
abrangente, pela diversidade de tópicos exigíveis no âmbito de uma lei-
tura aprofundada da realidade; decisiva, pela enorme importância que 
as diferentes questões assumem em termos de dinâmica social e de bem-
-estar; e, de certa forma, fraturante, pelas visões, por vezes fortemente 
antagónicas, que suscita por parte dos diferentes atores relevantes.  
As duas primeiras características referidas — abrangência e relevância 
— são aqui plenamente assumidas e exploradas, expressando-se em con-
creto na diversidade de temas cobertos por parte de um leque de autores 
não apenas altamente qualificados, como também diversificado (num 
total de trinta e seis autores). Quanto à terceira característica — o oca-
sional antagonismo das opiniões expressas —, foi nossa intenção, desde 
o primeiro momento, evitá-la. O livro que agora deixamos à conside-
ração do leitor não deve, portanto, ser encarado como um debate entre 
visões ou perspetivas distintas, mas antes como uma leitura, tão factual e 
neutra quanto tal seja possível (sobretudo nestas matérias), da evidência 
e da realidade que caracteriza o mercado de trabalho em Portugal. 

A Parte I da obra é dedicada a questões fundamentais de enquadra-
mento institucional e legislativo. O Capítulo 1, elaborado por Paulo 
Marques e João Loureiro, procede à caracterização do sistema de rela-
ções laborais em Portugal e dos seus principais intervenientes, assim 
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como analisa a problemática da segmentação do mercado de trabalho 
português. Por seu turno, no âmbito do Capítulo 2, Pedro Quartin Graça 
discute o ordenamento laboral tal como este se encontra consagrado no 
Código do Trabalho. Ainda no domínio da Parte I do livro, o Capítulo 
3, da autoria de Miguel Coelho, aborda a estrutura e o financiamento do 
sistema de proteção social em Portugal. 

A Parte II apresenta um conjunto amplo de elementos de caracteriza-
ção do mercado de trabalho português. O Capítulo 4, de Nádia Simões 
e Nuno Crespo, debruça-se sobre conceitos introdutórios fundamentais 
à compreensão da realidade existente, analisando o lado da procura e 
da oferta de trabalho e expondo evidência para Portugal. Essa leitura é 
complementada no Capítulo 5 e pelos mesmos autores, fazendo agora 
uso de um conjunto de elementos adicionais de caracterização da popu-
lação empregada, como sejam o tipo de contratos, o horário de trabalho, 
a situação na profissão ou os sectores de atividade a que correspondem 
esses empregos. No Capítulo 6, produzido por João Cerejeira, é reali-
zado um diagnóstico aos níveis educacionais da população portuguesa, 
avaliando os benefícios decorrentes das melhorias registadas ao longo 
de um período recente. Analisa-se ainda o problema do desajustamento 
(horizontal e vertical) de qualificações. O Capítulo 7, da autoria de Ana-
bela Carneiro, foca a questão das remunerações. Com base em evidência 
dos Quadros de Pessoal, é traçada a evolução geral na última década 
e são analisadas as diferenças salariais existentes entre géneros, níveis 
de escolaridade, tipos de profissões ou sectores de atividade. O Capí-
tulo 8 incide sobre a temática da produtividade. Elaborado por Guida 
Nogueira e Rita Bessone Basto, este capítulo debate evidência relativa à 
evolução da produtividade em Portugal, concretizando uma leitura com-
parativa entre sectores e face a outros países. A problemática do trabalho 
temporário — nas diferentes formas que este pode assumir — é porme-
norizadamente tratada no Capítulo 9, escrito por Filipa Sobral, Catarina 
Morais, Maria José Chambel e Filipa Castanheira. No Capítulo 10, Nádia 
Simões e Nuno Crespo incidem sobre uma dimensão crítica no funciona-
mento do mercado de trabalho, o desemprego, em que evidenciam aspe-
tos como as principais componentes do desemprego e a sua evolução 
ao longo do século xxi em Portugal. Discutem-se, ainda, métricas e lei-
turas complementares que permitem uma visão mais rica do fenómeno. 

A Parte III, por fim, aborda vários dos múltiplos desafios que pre-
sentemente se colocam no âmbito do funcionamento do mercado de 
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trabalho, em termos gerais, e do caso português, de forma mais parti-
cular. Esta parte do livro inclui um total de doze capítulos. O primeiro 
capítulo desta parte — Capítulo 11 — é assinado por Nuno Crespo e 
Nádia Simões e foca a importante questão da fixação do salário mínimo, 
um tópico que tem assumido particular destaque em Portugal, com os 
fortes aumentos registados na última década. As vantagens e os riscos 
dessa tendência são discutidos neste capítulo. Sendo a tendência de enve-
lhecimento populacional particularmente severa no caso português, as 
implicações são, também elas, profundas, tanto no plano macro como 
ao nível organizacional. O Capítulo 12, realizado por Sara Ramos, 
debruça-se sobre essas implicações, sistematizando o conhecimento já 
existente a esse nível. Seguidamente, o Capítulo 13 toma como ponto 
de partida para a sua análise a reconhecida existência (não apenas em 
Portugal) de um nível significativo de desigualdade entre géneros no 
mercado de trabalho, em desfavor das mulheres. Da autoria de Sara Fal-
cão Casaca, Maria Francisca Amaro, Amélia Bastos, João Cruz, Heloísa 
Perista e Isabel Proença, este capítulo analisa, em particular, a questão da 
desigualdade salarial. No Capítulo 14, Jorge Caleiras e Renato Carmo 
incidem sobre as implicações regionalmente desiguais das recentes crises 
(financeira e pandémica) sobre as dinâmicas de emprego/desemprego. 
No Capítulo 15, Ana Luísa Martinho debate o importante papel da eco-
nomia social (e dos intervenientes que a compõem), avaliando a inser-
ção social laboral de pessoas com mais dificuldades de integração no 
mercado de trabalho, de modo que a todos seja assegurado um trabalho 
digno no quadro de um mercado de trabalho inclusivo. O Capítulo 16 
é dedicado à problemática das competências. Fátima Suleman avalia os 
principais problemas (do lado da procura e da oferta de trabalho) que se 
colocam a este nível e os desafios que Portugal enfrenta. No Capítulo 17, 
Maria Álvares aborda a situação dos jovens no mercado de trabalho; em 
particular, são focadas quatro situações: jovens ativos, trabalhadores-
-estudantes, estudantes inativos e jovens que não se encontram nem em 
situação de emprego nem de educação ou formação. O Capítulo 18 é 
da autoria de Rita Barros e trata, em pormenor, de questões referentes 
à educação de adultos. Nesse contexto, são identificados e discutidos 
sete desafios-chave de modo que o sistema de educação e formação de 
adultos se reforce e qualifique no futuro próximo. A importante temá-
tica dos fluxos migratórios é explorada no Capítulo 19 por Pedro Góis 
e José Carlos Marques. Com base em evidência estatística, são avaliados 
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os fluxos existentes, bem como a inserção profissional dos imigrantes 
em Portugal e o respetivo perfil profissional. Em seguida, no âmbito 
do Capítulo 20, João Leitão e Dina Pereira analisam a importância do 
empreendedorismo, estudando o papel do capital humano e do capital 
social dos fundadores no desempenho de novas empresas. O Capítulo 
21 é assinado por Vasco Rato, Catarina Roseta-Palma, Ana Simaens e 
Nelson Ramalho. Tomando por referência a importância crescente da 
sustentabilidade em todas as vertentes em que se materializa, o capítulo 
começa por descrever em que consistem os empregos verdes e quais os 
seus impactos, evoluindo, em seguida, para o conceito — mais exigente 
— de empregos sustentáveis. O último capítulo desta obra, da autoria 
de Sara Ramos e Florentino Serranheira, é dedicado a um tema da maior 
atualidade: o teletrabalho. A análise no Capítulo 22 torna claro que 
esta é uma tendência inultrapassável, com contornos que proporcionam 
importantes ganhos para os diferentes atores envolvidos, mas também 
desafios e riscos que não devem ser ignorados. 

Gostaríamos de finalizar esta breve nota introdutória com duas 
referências finais. Primeiro, no sentido de expressar o nosso profundo 
agradecimento aos autores do livro e à editora que acolhe a obra: aos 
autores, por terem dito «sim» ao desafio que lhes colocámos, ainda que 
com prazos apertados, pela colaboração exemplar e pela notável quali-
dade dos contributos que produziram; à Almedina, por ter lançado este 
desafio e por ter prestado toda a colaboração ao longo do processo que 
conduziu à publicação da obra. A segunda referência é dirigida aos lei-
tores, sejam eles estudiosos destas temáticas ou público em geral interes-
sado pelas desafiantes questões que se colocam no contexto do mercado 
de trabalho. Visamos, sobretudo, formular o genuíno desejo de que usu-
fruam dos conteúdos constantes deste livro, seja no sentido de reforçar 
e fundamentar visões já existentes, de as desafiar, seja em abrir novos 
campos de leitura. Existe neste livro vasto material que, estamos certos, 
contribuirá para uma mais cabal compreensão da realidade atual e dos 
desafios futuros com que o mercado de trabalho português se encontra 
confrontado. 

A todos desejamos uma boa leitura!

Dezembro de 2021

Nádia Simões
Nuno Crespo


