
Agricultura e indústria nunca
empregaram tão poucas pessoas
•Transformação tecnológica é uma das causas

•Produção e exportações agrícolas estão a crescer

EMPREGO //EVOLUÇÃO POR ATIVIDADE

CASO

Falta terreno agrícola
Apesar da quebra no

emprego agrícola, a TSF
identificou um produtor
de cenouras, António
Relógio, que não está a

conseguir produzir para
responder às encomen-
das, principalmente dos

países do Norte da Euro-
pa, por não encontrar ter-
renos onde possa aumen-
tar a produção.
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Os portugueses estão mais

longe da agricultura e da
indústria. Em 2013, estes
dois setores tiveram o ní-
vel de emprego mais baixo
desde que o Instituto Na-
cional de Estatística ini-
ciou as séries, há 15 anos.

Vamos
aos núme-

ros: a agricultura
empregou no ano

passado 448 mil
pessoas, menos 180 mil em
relação a 1998. A indústria
transformadora absorveu
732 mil trabalhadores, me-
nos 405 mil do que há 15
anos. Já no comércio, a redu-

ção foi mais suave, de 2,3% .

Foi o comportamento agrí-
cola que suscitou alguma
surpresa, e reações díspares
também. Do lado dos agri-
cultores, João Dinis, da

CNA, reportando-se à perda
de 53 mil empregos no 4.°
trimestre de 2013 (face ao

homólogo de 2012), consi-
derou que os números con-
trariam o discurso de "oásis"
do Governo, lamentando a

"verdadeira destruição do
setor primário".

O Ministério da Agricultu-
ra contrapôs: "Menos em-
prego [que também atribui à

entrada dos agricultores na

reforma], não é sinónimo de

diminuição de crescimento
da atividade", mostrando
que o setor, em 2013, cres-
ceu 4,8% , em volume; as ex-

portações subiram 9,3%, de

setembro a novembro; e a

produtividade do trabalho
cresceu 33,3% entre 2000 e

2013.



Luís Mira, da CAP, subli-
nhou que o setor vive uma

"transformação muito pro-
funda, no sentido da meca-
nização, de que resulta me-
nos mão de obra", embora
assinale haver atividades
para as quais ainda não há

máquinas, e que contribuem

para o aumento sazonal do

emprego.
O presidente do Instituto

Superior de Agronomia, Car-
los Noéme, também referiu

que "o setor vive uma trans-

formação estrutural e tecno-

lógica muito profunda , que
foi acelerada pela crise".
Acentuou que a produção
agrícola e agroalimentar es-
tão a aumentar, bem como
as exportações. "É um fenó-
meno natural haver um ní-
vel tão baixo de emprego na

agricultura", admitiu.
No caso da indústria trans-

formadora, a diminuição do

emprego, enquadrada no

longo prazo, "é consistente
com o fenómeno de terciari-
zação, transversal às econo-
mias desenvolvidas, desde
os anos 60", explicou Sandra

Silva, professora da Faculda-

de de Economia do Porto.
"Essa evolução, que acom-
panha o progresso tecnoló-

gico, traduz-se na perda de

importância da indústria e

da agricultura na estrutura
do emprego, com aumento
do peso dos serviços". Além
disso, assinala que, "em
2013, houve mais horas tra-
balhadas, o que indicia que
as empresas dispensaram os

precários e, para responder à

procura, terão sido os outros

empregados a trabalhar
mais tempo". •


