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Trabalho: mais mulheres e estudantes,
menos domésticas e agricultores
Nos 40 anos do I o de Maio, o mercado de trabalho português é estruturalmente diferente

face a 1974. As domésticas "saíram" da inactividade e os agricultores "passaram" para os serviços

1° de Maio: ontem e hoje I Tal como a economia, o mercado de trabalho português sofreu alterações significativas desde 1974.
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Quarenta anos trouxeram altera-

ções estruturais ao mercado de tra-
balho português. Algumas mudan-

ças tiveram pouco a ver com o 25 de

Abril, outras só se concretizaram de-
vido à Revolução. Hoje há mais es-

tudantes e menos trabalhadoras do-
mésticas. As mulheres aumentaram

significativamente a sua presença

no mercado de trabalho e a agricul-
tura perdeu dois terços do seu peso.

Aum dia do 40° aniversário do Io

de Maio de 1974, o mercado de tra-
balho é hoje muito diferente. Por-

tugal é um país muito mais desen-
volvido e com um modelo económi-

co mais próximo dos países euro-

peus do Centro e Norte da Europa.
Isso reflecte-se claramente na dis-

tribuição dos trabalhadores por sec-
tores da economia. Em 1974, havia

uma distribuição praticamente
igual entre agricultura, indústria e

serviços. Hoje, ela é claramente as-
simétrica. Dois terços trabalham
nos serviços, 24% na indústria e

apenas 10% na agricultura.
"As alterações na economia es-

tão essencialmente relacionadas
com omodelo de crescimento e ob-
servam-se um pouco portoda a Eu-

ropa", explicava na semana passa-
da ao Negócios, Pedro Lains, invés-



tigador do Instituto de Ciências So-
ciais. "Quando se fala em reindus-

trialização do País, isso não faz sen-
tido. A política económica pode pro-

teger alguns sectores, mas o futuro
do crescimento económico está nos

serviços. Basta olhar para os outros
países europeus."

O mercado de trabalho foi tam-
bém profundamente afectado por
uma presença muito superior das

mulheres, cuj o peso cresceu de 40%

para 48%, desde 1974. 0 que tem re-
flexo na composição da população
inactiva Os dados do site Pordata -

retirados da Direcção-Geral do Em-
prego e das Relações de Trabalho -
permitem recuar apenas até 1983.
Nesse ano, 13% da população inac-
tiva estava a estudar. Hoje? Os estu-
dantes pesam 22%. Os trabalhado-
res domésticos passaram a repre-
sentar só 12% do total de inactivos,

quando antes representavam 38%

(algo também relacionado com
uma maior presença das mulheres) .

Já os reformados passaram de 30%
para 45% do total.

Algumas mudanças são conse-
quência directa do 25 de Abril. O di-

reito à greve foi introduzido com a

Revolução. Apesar de não existirem
dados para a década de 70, a partir
de 1986 observa-se uma tendência

geral de diminuição do número de

greves (principalmente desde

1992). Há 40 anos foi também cria-
do o Salário Mínimo Nacional
(SMN) que, logo em 1975, teve o seu
valor real mais elevado de sempre,
tendo depois caído significativa-
mente, primeiro no governo de Má-
rio Soares e depois de Francisco
Pinto Balsemão.



As alterações na
economia estão
essencialmente
relacionadas com
o modelo
de crescimento
e observam-se
um pouco por toda
a Europa.
PEDRO LAINS
Investigador do ICS


