
 

 

68% dos Trabalhadores Temporários 

inquiridos a nível global é Licenciado 

 

 82% dos trabalhadores temporários inquiridos tem mais de 5 anos de experiência 

 38% dos trabalhadores temporários inquiridos desempenham funções de gestão 

Lisboa, 18 de abril de 2016 – A Michael Page, empresa líder em recrutamento e seleção 

especializada, consultou mais de 4 mil empresários e profissionais em 15 países para traçar o perfil 

dos profissionais em regime de Trabalho Temporário a nível global. 

O trabalhador temporário global atual tem 42 anos, mais de 10 anos de experiência 

profissional, é licenciado e pode exercer funções em qualquer um dos vários setores de 

atividade.  

Mais de 8 em cada 10 profissionais inquiridos (82%) tem, no mínimo, 5 anos de experiência 

profissional e 65% tem 10 anos de experiência. A maioria (66%) tem idade igual ou superior a 36 

anos e 41% tem idade igual ou superior a 46 anos. Em média, o trabalhador temporário tem 42 

anos.  

“A idade média dos profissionais em regime de trabalho temporário é surpreendente, na medida em 

que contrasta com a ideia generalizada  de que este é um tipo de vínculo laboral mais comum entre 

jovens profissionais que procuram ainda adquirir experiência e afirmarem-se no mercado de 

trabalho,” refere Sílvia Nunes, Senior Executive Manager da Michael Page.  

Atualmente, a maioria dos profissionais em regime de trabalho temporário tem elevado grau de 

formação académica, sendo que 7 em cada 10 profissionais que participaram no estudo (68%) 

detêm licenciatura ou nível de formação superior como mestrado, doutorado ou MBA.  

O regime de trabalho temporário é adotado por virtualmente todos as áreas de atividade do 

mercado global. O inquérito conduzido pela Michael Page abrange profissionais em exercício de 

funções em mais de 15 setores. A maioria encontra-se inserida nas áreas de Banking & Financial 



 

Services (13%), Industrial Manufacturing (11%), e Business Services e Tecnologia (9%, em ambos 

os casos).  

No entanto, são também relevantes áreas como o Setor Público (7%), Saúde (6%), Property & 

Construction, Bens de Consumo e Retalho (5%, em cada um dos casos), Energia e Transportes 

(4%, em ambos os casos), Atividades Sem Fins Lucrativos (3%), Procurement & Supply Chain e 

Media & Publishing (2%, em cada uma das áreas) e Lazer (1%).  

“Também as funções desempenhadas por colaboradores em regime de trabalho temporário são 

muito diversificadas dentro de cada área. Banking & Financial Services, por exemplo, recruta para 

funções tão diversas como accountant, finance executive ou financial controller. A área de 

Tecnologia, por sua vez, recruta para funções tão diferentes como project manager, business 

analyst ou procurement director,” exemplifica Sílvia Nunes.  

O recrutamento para cargos de gestão é comum, representando 38% dos casos.  

“A alteração do panorâma do trabalho temporário exige que estes profissionais sejam cada vez mais 

flexíveis, autónomos e resilientes. Com a expansão do trabalho temporário e o facto de ser cada 

vez mais encarado como uma oportunidade de crescimento profissional, as expetativas em relação 

aos profissionais estão também a aumentar, esperando-se que contribuam para a melhoria da 

colaboração e comunicação no local de trabalho,” conclui Sílvia Nunes.  

Metodologia: 

Para a presente análise, a Michael Page realizou um Inquérito junto de 1 804 empresários e de 2 

944 profissionais em regime de trabalho temporário, de 15 países (Alemanhã, Austrália, Bélgica, 

Brasil, Chile, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, México, Portugal, Reino Unido, Suécia e 

Suíça).  

 

Sobre a Michael Page 

A Michael Page é uma das mais conhecidas e respeitadas consultoras de recrutamento do mundo. Estabelecida há mais de 35 anos no 

Reino Unido, tem actualmente 154 escritórios em 35 países. É uma empresa líder em recrutamento e selecção especializada de quadros 

médios e superiores, para projectos de carácter permanente e temporário, sendo constituída por consultores especializados, que 

apresentam formação e experiência profissional nas áreas para as quais recrutam. 

 

Para mais informações sobre o grupo, por favor visite: 
www.michaelpage.pt/index.html  


