
Após os 40,
aporta
do emprego
fecha-se

Anúncios de emprego
que exigem idade máxima
dos candidatos são
ilegais mas proliferam.
Os 40 anos são o limite E3O



Encontrar
emprego
depois dos
40 é milagre

Anúncios de oferta
de emprego violam
sistematicamente
o princípio da não
discriminação etária

Números fornecidos pelas
empresas de recrutamento
em Portugal mostram que a
contratação de trabalhado-
res acima dos 40 anos "é mui-
to residual", mas acreditam
que tendência pode mudar
na próxima década E3O



MERCADO DE TRABALHO
Etarismo Anúncios de emprego que fixam idade máxima dos candidatos são uma forma de discriminação

Trabalhadores mais velhos
forçados à Invisibilidade'
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emos prazo de valida-
de. Só que ao contrá-
rio dos produtos far-
macêuticos, sector on-
de sempre trabalhei,
não sabemos o dia
nem a hora em que 'ex-

piramos'". No caso de
Maria do Céu Correia,

55 anos, o prazo chegou num dia de se-

tembro de 2012. Depois de quase três dé-
cadas no sector farmacêutico, sete anos
dos quais como diretora-geral da multi-
nacional Novartis Consumer Health e
mais três na Sanofi como diretora da uni-
dade de Genéricos em Portugal e direto-
ra ibérica da área de Consumer Health
Care, a gestora faz hoje parte das estatís-
ticas do desemprego de longa duração.
São 544 mil os desempregados sem tra-
balho há mais de 12 meses (62% do total
da população desempregada).

No final de 2013, Maria do Céu era uma
entre as 279 mil pessoas no desemprego,
com mais de 45 anos (32% do total de

desempregados), segundo o Instituto Na-
cional de Estatística (INE). E uma entre
as muitas que sentem que, chegadas a es-
te patamar, a idade deixa de ser posto
para passar a ser um entrave à reentrada
no mercado de trabalho, tenham mais
ou menos qualificações.

Outras ainda nem cumpriram 40 anos
e já não podem responder a anúncios

que colocam como requisito a idade limi-
te para os candidatos ao emprego: 35
anos no máximo, depois disso já não vale
a pena enviar currículo — o número de

desempregados entre os 35 e 44 anos fi-
xou-se nos 212 mil no final de 2013 e re-
presentam 24% do total de desemprega-
dos em Portugal.

Numa ronda por classificados e sítios
online de publicação de anúncios de em-

prego, durante uma semana, o Expresso
encontrou mais de 40 exemplos de ofer-
tas de emprego que discriminam segun-
do a idade. Proliferam por todo o lado. E,
no caso de não haver justificação para a
diferenciação que exigem, constituem
uma contraordenação muito grave ao

Código do Trabalho, além de serem in-
constitucionais.

Esta realidade convive com um contex-
to em que o desemprego jovem e as inici-
ativas como o programa Impulso Jovem

(agora Garantia Jovem), que incentivam
à criação de emprego para os mais no-

vos, recebem a atenção mediática, reme-
tendo os mais velhos a uma "espécie de
invisibilidade forçada".

Há um ano e meio que Maria do Céu

Correia procura trabalho. É licenciada
em Farmácia e tem pós-graduações fei-
tas em vários locais, como Harvard. Não
está sozinha: em casa tem um compa-
nheiro que ainda não chegou aos 50,
com um mestrado e MBA no currículo,
sem emprego há três anos, e um filho de

33 anos, engenheiro civil desempregado
há 12 meses.

No caso desta gestora, a discrimina-

ção pela idade (o designado etarismo)
faz-se de forma velada. Alguns dos re-
crutadores que a procuram, muitas ve-

zes, com entusiasmo, dizendo que têm
a proposta de emprego certa para o seu

perfil profissional, fazem a entrevista,
mas ficam-se depois pelo silêncio. Nem
sim, nem não. Ou, quando lhe olham
para o currículo, limitam-se a dizer: "É
melhor não o estragar."

"O mercado está-nos vedado à parti-
da. E isso começa logo com alguns re-
crutadores, são os primeiros bloqueado-
res. Não lhes devia interessar tanto a
quantidade de anos que trabalhei, mas
os resultados que atingi. Não me lem-
bro de ter falhado um orçamento en-
quanto diretora-geral, mas não nos dão

oportunidade para falar sobre isso."
De outras vezes, respondem-lhe

com um anglicismo pomposo: over-
qualified. Demasiadas qualificações
para o cargo. "Ou então não tenho
experiência no mercado angolano
ou moçambicano", conta Maria do
Céu. "Quanto mais qualificada sou
e mais idade tenho, mais difícil se

torna a minha reentrada no merca-
do de trabalho." Quando concorre a
cargos de direção de marketing ou

comerciais, o seu percurso assom-
bra-a: "Sou vista como uma ameaça.
Para um diretor-geral com pouca ex-

periência no cargo, recrutar alguém
abaixo que já foi líder de topo e é

mais velho é impensável, não vá
ficar com o seu lugar."
Anúncios ilegais
Lavra é o outro lado do espe-
lho: uma desempregada de lon-

ga duração de 43 anos, de Lis-
boa, mas desqualificada. Só tem

o 9 S ano de escolaridade e uma
carreira contributiva feita quase
sempre na área da restauração,
uma das mais fustigadas pela crise

e pelo aumento para 23% do IVA
"Achei que ia ser mais fácil voltar a
trabalhar. Não sou esquisita, tento
concorrer a tudo, mas pelos vistos
sou velha. É milagre encontrar anún-
cios a que possa responder com a mi-
nha idade. Já quis responder a uma
proposta para trabalhar na restaura-
ção num centro comercial, mas exigi-
am que tivesse menos de 40 anos. Mais
um a que não concorri".

O Expresso analisou, entre dia 1 a 7 de

fevereiro, as ofertas de emprego incluí-
dos em sites especializados como o Net
Emprego e Empregos Online, assim co-
mo os classificados de jornais diários co-
mo o "Correio da Manhã" e "DN" e o
caderno semanal Emprego do Expres-
so. Foram mais de quatro dezenas os

exemplos encontrados: num, pede-se
diretor de centro comercial com idade

compreendida entre os 25 e 35 anos e

formação superior em Gestão, Econo-
mia ou Marketing; mais à frente, recru-
ta-se um economista ou gestor, até aos

40 anos, para trabalhar como analista.

Igual requisito repete-se para funções
mais indiferenciadas: quem quiser tra-
balhar ao balcão de geladarias na Ale-
manha tem de ter entre 18 e 30 anos.

A Constituição Portuguesa impõe o

princípio da não discriminação em fun-

APOIOS ACIMA DOS 45 ANOS

Reembolso do valor da TSU

Devolução do valor da TSU (100% nos

contratos sem termo ou 75% nos a
termo certo), por um período de 18

meses, às empresas que contratem
trabalhadores a partir dos 45. Medida
resultou em 1741 colocações no
mercado de trabalho em 2012, segundo
o Governo.

Impulso 2013

Retribuição aos empregadores, durante
nove meses, até 50% salário mensal de

um trabalhador acima de 45 anos, em
contratos de formação na empresa.
Este programa, com o antecessor

Impulso 2012, empregou 5000 pessoas.



çao da idade e o artigo 23 S do Código
de Trabalho (CT) dita que "o emprega-
dor não pode praticar qualquer discri-

minação", o que também se aplica no
acesso ao emprego e trabalho (artigo
24. s ). Cabe à Autoridade para as Condi-

ções do Trabalho (ACT) fiscalizar estas

situações, quando denunciadas — o que
nem sempre é levado adiante, dado o

anonimato que as empresas salvaguar-
dam nos anúncios (realidade com que a
pesquisa do Expresso se deparou). A
ACT apenas divulga dados referentes a
2012, que não autonomizam a idade de
outras formas de discriminação (como
o sexo ou a raça) no acesso ao empre-
go: dá conta apenas de uma advertên-
cia e oito infrações autuadas nesse ano.

O secretário de Estado do Emprego,
Octávio Oliveira, que tutela a ACT, afir-
ma que "está atento a todas as discrimi-

nações que possam conflituar no aces-
so ao emprego", mas lembra que nem
todas as situações podem ser considera-
das "discriminação", já que o artigo
25. s do CT considera que "é possível a
existência de diferenças de tratamento
baseadas na idade, desde que justificá-
vel ou determinante para a função".

A tendência está a mudar?
Os vários recrutadores ouvidos pelo Ex-

presso dão conta de uma viragem posi-
tiva: o mercado, por força do envelheci-
mento do país, está mais permeável a
perfis de trabalhadores com idades su-

periores. Com uma condição: tem de
ter qualificações e flexibilidade salarial.
Fazendo esta nota, Afonso Carvalho,
da Kelly Services, admite, todavia, que
"sempre existiu a tendência para bali-
zar a idade do candidato desejado. Não
vamos ser hipócritas e dizer que o mer-
cado não funciona 'como quer' e ao

'que quer'. Mas sente-se a preocupação

62%
é a percentagem de desempregados
de longa duração no universo
total do desemprego em Portugal.
Entre 2012 e 2013, enquanto
o número de desempregados
caiu nas faixas etárias mais jovens
(dos 15 aos 24 e dos 25 aos 34),
as camadas seguintes
(entre 35 e 44 anos e acima dos 45)
engrossaram as estatísticas
do desemprego

QUEM AS AGENCIAS RECRUTAM

¦ Dos 14 mil trabalhadores recrutados

pela Kelly Services Portugal em 2013,

apenas 13,8% estavam acima dos 40
anos (5,6% tinham mais de 50)

¦ A Teleperformance, que conta com 4
mil colaboradores, colocou no mercado
367 trabalhadores entre os 40 e 49
anos; e 135 com mais de 50 anos

¦ A Egor, entre os "milhares" de

colocações para funções
indiferenciadas, recrutou 683 pessoas
acima dos 45 anos. Na colocação de

quadros médios e superiores, em 290

processos de recrutamento, só 29
tinham mais de 45 anos

crescente tanto ao nível do desempre-
go jovem como do sénior".

Para Carlos Sezões, responsável pela
Stanton Chase, empresa de recruta-
mento de quadros médios e superiores,

"apesar de a tendência não estar a cres-

cer, o chamado etarismo subsiste. Tal
baseia-se num receio, muitas vezes in-

fundado, de falta de adaptabilidade, fle-
xibilidade e aperfeiçoamento de novas
competências por parte dos mais ve-
lhos. Nas últimas duas décadas, com a

elevação do patamar de qualidade e exi-

gência de alguns sectores, como a ban-

ca, a distribuição e retalho, a consulto-
ria e as tecnologias, o etarismo tem au-
mentado". As empresas estão "cientes"
de algumas destas práticas de diferenci-

ação. Pelo menos "nos segmentos de

quadros médios e superiores, não fa-
zem tipicamente uma discriminação os-
tensiva durante os processos de recru-
tamento — o que não impede que o fa-

çam por vezes na decisão final. A 'justi-
ficação' será, muitas vezes, a desconfi-

ança sobre a possível falta de adaptabili-
dade ou ritmo de trabalho", resume.

Octávio Oliveira assegura que "o Go-
verno tem procurado promover a con-

tratação de pessoas desempregadas
com idade superior a 45 anos, incenti-
vando a sua reinserção profissional, no
reconhecimento de uma maior dificul-
dade de retorno ao mercado de traba-
lho". Por isso, assevera, mesmo que
programas como a Garantia Jovem se-

jam mais publicitados, não quer dizer

que a camada mais velha da população
desempregada não esteja a ser olhada

pelas políticas públicas: "Não há qual-
quer descuido, antes uma particular
atenção, com medidas específicas para
esta faixa etária", diz apontando para
medidas lançadas pelo Governo (ver
caixa "Apoios acima dos 45").
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O risco de
"marginalização
permanente"
"Estamos a criar um grupo
de pessoas que não terá
emprego nem reformas
dignas. Estão no caminho da
miséria", diz o economista
Amflcar Moreira

No Instituto do Envelhecimento
da Universidade de Lisboa, lidera-
do por um académico de 73 anos,
Manuel Villaverde Cabral, existe

uma atenção permanente às ten-
dências do mercado de trabalho
em Portugal. A estudá-las está o

investigador Amílcar Moreira,
doutorado em Política Social pela
Universidade de Bath (Reino Uni-
do), que nos dias que correm tra-
balha sobre os conflitos intergera-
cionais do mercado do trabalho.
"Temos, por um lado, a redução
da segurança dos trabalhadores
mais velhos com as reformas fei-
tas nesta área e a consequente li-

beralização do mercado do em-

prego, que penalizam sobretudo
a antiguidade; e, ao mesmo tem-
po, estamos a pedir-lhes que per-
maneçam ativos mais tempo. É
um dilema difícil de resolver, so-
bretudo quando, detrás de todas
estas ideias, está uma assunção
escondida: a de que, havendo
oferta de trabalhadores mais ve-

lhos, haverá uma maior procura
pelas suas competências".

Contudo, o que se tem verifica-
do é que, depois de uma reces-

são, estes trabalhadores demo-
ram muito mais tempo a reen-
contrar emprego, em compara-
ção com os mais jovens. "Em Por-

tugal, a procura por trabalhado-
res mais velhos tem sido decres-

cente", aponta o investigador.
O cenário agrava-se consideran-

do que neste grupo se inserem
muitos trabalhadores com bai-
xas qualificações. "Estamos a vo-
tar pessoas com 40 anos a fica-
rem fora do mercado de traba-
lho, num estado de marginaliza-
ção permanente — o que não se-
rá necessariamente na atividade,
mas num círculo vicioso de traba-
lho temporário e desemprego".

A questão que se coloca é o

que fazer a estas pessoas, já que
a sua situação atual pode ter
consequências ao nível da saúde
das famílias e levar a situações
de pobreza infantil e, noutra fa-

se, condená-las à miséria na ve-
lhice. "Se pensarmos na curta
carreira contributiva destes de-

sempregados, percebemos os

problemas que vão passar na fa-
se avançada da vida".

Se para o economista, a popula-
ção desempregada sofre de um
"problema base" — muitas pesso-
as não têm qualificações e estão

desenquadradas da procura do
mercado de trabalho —

, reconhe-
ce que existe um problema de dis-

criminação dos mais velhos no
acesso ao emprego. "Na econo-
mia, a teoria da discriminação
tem subjacente a ideia de que, no

processo de recrutamento, o em-
pregador não tem uma visão cla-

ra sobre todos os critérios de em-

pregabilidade e produtividade
dos candidatos. Por isso, identifi-
ca um critério que sumarize to-
das as qualidades que ele preten-
de num colaborador. E, muitas ve-

zes, utiliza a idade como um indi-
cador aproximado da produtivida-
de. Sendo que o estereotipo é cla-

ro: um trabalhador mais velho
tende a ser menos produtivo."



Que políticas para
atenuar esta
bomba-relógio?

Economistas defendem que
Estado terá de ter papel
mais ativo na criação de
incentivos à reintegração
destes trabalhadores

No estudo "Destruição catastrófi-
ca de emprego", produzido por
Anabela Carneiro, Pedro Portu-

gal e Joaquim Varejão, investiga-
dores do Banco de Portugal, as

conclusões são tão trágicas quan-
to o título do trabalho. Uma em
particular: 44,5% dos desempre-
gados portugueses, a maioria
nas faixas etárias acima dos 40
anos, poderão nunca fazer a tran-
sição para o emprego. Para fazer
face a este cenário, avançam
com várias medidas, a começar
pela "requalificação maciça" des-
tes trabalhadores através de pro-
gramas de formação profissio-
nais especificamente desenha-

dos, assim como na redução dos

impostos sobre os trabalhadores
com salários mais baixos (seja
através da redução permanente
da TSU ou através de um crédito
fiscal via IRS). Ou seja, um papel
mais ativo do Estado no incenti-
vo à criação de emprego. É o que
defende também João Cerejeira,
da Universidade do Minho. "O
Estado até já pode ter lançados
algumas medidas, mas que não
têm sido publicitadas". Existe a
necessidade de reconverter rapi-
damente trabalhadores de secto-
res que poderão não recuperar o

fulgor de outrora, como a cons-

trução e a restauração. "A ideia
de que a economia tem de ser to-
da tecnológica, de alta produtivi-
dade e vocacionada para as ex-

portações é, só em parte, verda-
de. Porque a grande parte do vo-
lume de emprego vai estar sem-

pre em sectores de baixa produti-
vidade. O Estado deve olhar para
eles", diz.

Amílcar Moreira defende que
esta terá de ser uma política não
tanto do Governo português, co-
mo da Europa, que terá de pas-
sar pelo caminho inverso ao tri-
lhado atualmente: "As política
de incentivo à criação de empre-
go têm de estar no sector público
e no terceiro sector, das organiza-
ções sem fins lucrativos".

Pedro Silva Martins, economis-
ta que foi secretário de Estado
do Emprego do atual Governo
até início de 2013, considera que
"os desempregados mais velhos
têm recebido uma grande aten-
ção". O economista, docente na
Universidade de Londres, defen-
de a reconversão e formação em
grande escala dos desemprega-
dos, acompanhada de maior flexi-
bilidade salarial. Mas não descu-

ra que, a curto prazo, existe o pe-
rigo de estar a condenar uma
grande fatia dos desempregados
a uma velhice de baixas pensões.
"É uma bomba-relógio que se po-
derá estar a criar para uma cama-
da da população".


