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Introdução 

Enquadramento  

As motivações são a força que conduz os indivíduos à acção e, como tal, têm implicações para o bem-estar e comportamento dos trabalhadores. O estudo das motivações pode ajudar a 

compreender porque alguns indivíduos têm mais energia e estão mais envolvidos com o trabalho, bem como apresentam níveis de bem-estar mais elevados do que outros trabalhadores 

(Ryan & Deci, 2000). De acordo com a teoria da auto-determinação (SDT), as pessoas podem envolver-se numa determinada actividade ou acção por várias razões/motivos. No que 

se refere ao trabalho temporário, um indivíduo pode ter esta modalidade de emprego porque é uma forma de conciliar o trabalho com a vida pessoal (motivação integrada), porque é uma 

forma de desenvolver competências ou aumentar a probabilidade de ter um trabalho permanente no futuro (motivação identificada), porque não pode deixar de ter um emprego (motivação 

introjetada), ou porque precisa de um salário para sobreviver (motivação externa). Os vários tipos de motivações podem agrupar-se em motivação autónoma (motivação integrada e 

motivação identificada) ou motivação controlada (motivação introjetada e motivação externa).  
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Figura 1: A relação de emprego dos Trabalhadores Temporários de Agência 

Trabalho Temporário de Agência 

 O Trabalho Temporário de Agência tem-se tornado cada vez mais numa modalidade de emprego 

proeminente, particularmente para os que procuram o primeiro emprego ou para os que procuram fugir ao 

desemprego.  

 No ano 2014, aproximadamente 67 milhões de pessoas no mundo foram empregadas como trabalhadores 

temporários de agência (TAW), o que representa um crescimento de 3% em comparação com o ano 2013 (CIETT, 

2016). Estes trabalhadores caraterizam-se por ter uma relação de emprego tripartida, i.e., são contratados por uma 

agência de trabalho temporário (o empregador de juro) para executar o trabalho numa empresa cliente (o empregador 

de facto) (De Cuyper, Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti, & Schalk, 2008). 

 Projecto de Doutoramento 
 

 Objetivo Geral: Contribuir para um maior entendimento da relação de emprego dos 

trabalhadores temporários de agência através do estudo das motivações e de variáveis que 

podem contribuir para explicar (e.g. Percecão de Suporte Organizational) ou podem ser 

explicadas (e.g., bem-estar) pelas motivações destes trabalhadores.  

Figura 2: Representação dos estudos que compõem a investigação e relação entre as 

variáveis em análise. 
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1º Estudo 

• Validação de uma medida para analisar as motivações dos TAW.  

2º Estudo (Cross-sectional) e 3º Estudo (Two-wave) 

• A motivação e as suas consequências para o bem-estar dos trabalhadores (dentro e fora do 
trabalho). 

4º Estudo 

• A relação entre as motivações, o duplo compromisso afectivo dos TAW e os comportamentos de 
cidadania organizacional.  

5º Estudo 

• Dos antecedentes às consequências das motivações dos TAW. 

6º Estudo 

O efeito moderador das experiências anteriores de trabalho (e.g., desemprego, contrato direto, 
primeiro emprego) nas relações de emprego dos TAW, suas motivações e bem-estar.  
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Discussão Geral 

 Existe uma grande variedade de motivações para ser TAW e a medida desenvolvida no âmbito deste projecto de doutoramento revelou boas qualidades psicométricas para analisar essas 

motivações; 

 Quanto mais motivações autónomas mais  bem-estar dos trabalhadores e esse efeito positivo parece persistir ao longo do tempo;  

 Ter motivações controladas não parece contribuir significativamente para o bem-estar dos trabalhadores, o que salienta a vulnerabilidade destas pessoas (Chambel, Sobral, Espada, & 

Curral, 2015):  Os TAW têm elevada insegurança no trabalho e de forma a aumentar a probabilidade de se manterem empregados podem evitar mostrar um decréscimo nos seus níveis 

de bem-estar quando têm motivações controladas; 

 A motivação integrada e a motivação identificada, que têm uma natureza autónoma e estão associadas à satisfação de necessidades pessoais ou alcance de um determinado objetivo, 

contribuem significativamente para mais compromisso afetivo com a empresa cliente e a agência; 

 Quando as organizações contribuem para satisfazer as necessidades psicológicas básicas dos indivíduos (através do suporte organizacional fornecido), os trabalhadores apresentam 

maior nível de motivação autónoma. 


