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Programa Resumido:   

O estudo do mercado do casamento surge na sequência da expansão da Economia ao estudo 

de fenómenos/sistemas de transacções não monetárias. Os primeiros trabalhos com grande 

impacto sobre o tema foram elaborados por Becker (1973, 1974) e uma revisão do tema foi 

apresentada por Weiss (1994). A grande importância do mercado do casamento na sociedade 

tem conduzido ao surgimento de um considerável número de trabalhos sobre este mercado, 

com alargamento dos tipos de aspectos abordados sobre o tema, por exemplo: à modelação 

de casamentos arranjados (Batabyal 1998,2003) e à comparação entre casamentos arranjados 

e casamentos “por amor” (Liu 2007); à modelação e análise de fluxos casamento/divórcio 

(Barham et al. 2009); ao estudo da influência do mercado de trabalho na idade de casamento 

ou co-habitação (Blau et al. 2000; Gutierrez-Domenech 2008; Guzzo 2006); e à influência da 

educação no mercado do casamento (Blossfeld e Timm, 1997). 

Neste trabalho pretende, para além de dar-se uma visão global da literatura sobre o mercado 

do casamento, fornecer-se uma descrição dos aspectos contemporâneos mais relevantes 

sobre o mercado do casamento e, se possível, efectuar um estudo estatístico de um desses 

aspectos no caso de Portugal. 
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