
Portugal já tem
setores onde metade
dos empregos
são precários

PRIMEIRA MÃO

Dados solicitados ao INE pelo Jornal Económico mostram um peso crescente de contratos a termo
e de recibos verdes no imobiliário, restauração, turismo e construção.

TRABALHO

OS SETORES
COM MAIS
VÍNCULOS
PRECÁRIOS
O JE solicitou ao INE dados desagregados sobre o

tipo de emprego em cada área de atividade: os
contratos sem termo, os contratos a termo e os
trabalhadores por conta própria - categoria constituída
maioritariamente pelos chamados recibos verdes. A

agricultura é um caso atípico. Em 304 mil pessoas que
trabalhavam nesía área em 201 7, cerca de 21 5 mil

eram trabalhadores por conta própria e 1 5 mil tinham
contrato a prazo, o que significa que estes dois tipos
de emprego representam em conjunto cerca de 78%
dos postos de trabalho no setor. No imobiliário, havia
43 mil pessoas, das quais 1 6,8 mil por conta própria e
4,6 mil a termo. Assim, estes dois tipos de vínculo

representavam em conjunto 46% da população
empregada do setor.
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O pacote de medidas para comba-

ter a precariedade que o Governo
acordou esta quarta-feira com a

maioria dos parceiros sociais deve-
rá ter impactos mais expressivos
no setor imobiliário e nos estabe-

lecimentos hoteleiros e de restau-

ração, além da construção. Segun-
do dados solicitados pelo Jornal
Económico ao Instituto Nacional
de Estatística (INE), são estas as

áreas de atividade onde os vínculos

precários estão mais associados à

criação de emprego, com quase
metade dos postos de trabalho a

serem assegurados por contrata-
dos a prazo ou por profissionais
por conta própria.

Os dados pedidos ao INE discri-
minam o tipo de emprego gerado
em cada setor: os contratos sem

termo, os contratos a termo e os

trabalhadores por conta própria -

categoria constituída maioritaria-
mente por profissionais indepen-
dentes, vulgo recibos verdes. Com
base nessa informação, o JE calcu-
lou então o peso conjunto dos dois

tipos de empregos mais precários
no total dos postos de trabalho em
cada setor.

Os resultados mostram que, em
termos globais, quase 32% da po-
pulação empregada em Portugal
trabalha por conta própria ou com
contratos a prazo. Mas há setores

específicos onde a sobreutilização
destes regimes laborais é mais fla-

grante. A agricultura e as pescas
são um caso atípico em termos his-

tóricos, já que a esmagadora maio-
ria dos profissionais do setor pri-
mário trabalha por conta própria.
Em 304 mil pessoas que trabalha-
vam na agricultura e nas pescas no
ano passado, 215 mil eram traba-
lhadores por conta própria e 15

mil tinham contrato a prazo, o que
significa que estes dois tipos de

emprego representam em conjun-
to cerca de 78% dos postos de tra-
balho no setor.

Mas há depois múltiplos servi-
ços em que quase metade do em-

prego já está a ser assegurado
com recurso aos dois vínculos
mais frágeis e arriscados. É o caso
do imobiliário, que tinha 46% da

população empregada com con-
tratos a prazo e por conta pró-
pria, do alojamento e da restaura-
ção (45%), da consultoria e da in-
vestigação científica (44%), da

construção (43%) e de outras ati-
vidades de serviços (50%).

"A precariedade persiste muito

elevada na economia portuguesa.
A recuperação do emprego, ocor-
rida desde meados de 2013, foi
maioritariamente sustentada na

contratação com vínculos precá-
rios", explica ao Jornal Económi-
co Diogo Martins, docente do
ISEG especializado em economia
do trabalho.
Desemprego de longa
duração pressiona
O padrão setorial de precariedade
em Portugal acaba por ser seme-
lhante ao verificado em estudos a

nível europeu, que apontam a res-

tauração, o alojamento e a cons-

trução como as áreas de maior
propensão para vínculos precá-
rios. Mas o que pode ser surpreen-
dente é o crescimento deste fenó-
meno mesmo quando a economia
nacional está em recuperação, com
o desemprego a descer.

Diogo Martins considera que
isso poderá explicar-se por uma

conjugação de vários fatores: o ní-
vel ainda elevado do desemprego
de longa duração, a diminuição
dos mecanismos de proteção social

implementados durante o período
de ajustamento e a evolução seto-
rial do emprego na atual fase de re-
cuperação. "Um elevado número
de pessoas sem trabalho, aliado a

sistemas de proteção social ao de-



semprego em regressão, dimi-
nuem o poder negociai dos traba-
lhadores e favorecem a aceitação
de modalidades contratuais não

permanentes", frisa.
O economista lembra ainda que

"a recuperação da economia portu-
guesa tem sido caracterizada por
um crescimento percentual do

emprego acima da média em seto-
res como a restauração, a hotelaria
e a construção, caracterizados por

"A precariedade
persiste muito
elevada na economia
portuguesa.
A recuperação
do emprego desde
meados de 2013,
foi sustentada
na contratação
com vínculos
precários", explica
Diogo Martins,
docente do ISEG
um elevado recurso a vínculos
precários".

Opção ou necessidade?
A análise setorial torna-se assim
fundamental para compreender a

precariedade laborai, até porque
há diferenças substanciais entre di-
ferentes grupos profissionais ex-
postos ao fenómeno. Nos traba-
lhadores por conta própria, por
exemplo, o recurso a recibos ver-
des não é necessariamente perce-
cionado como negativo em todas

as áreas profissionais, porque mui-
tas pessoas têm atividade indepen-
dente como opção e não como
obrigação - muitas vezes é um
complemento.

Segundo um estudo aprofunda-
do do INE sobre o emprego por
conta própria, divulgado no iní-
cio do ano, apenas 16,5% dos pro-
fissionais inquiridos indicou que

trabalhava nesse regime por ne-
cessidade. Cerca de um terço indi-
cava que tinha sido por opção,
com muitos indivíduos a apontar
que havia aparecido uma "boa

oportunidade" ou que queriam
apostar em negócios familiares.
Mais de metade tinha mais do que
dez clientes e apenas uma minoria
dependia economicamente de

apenas um cliente.

Mas, seja uma opção ou uma ne-
cessidade, a própria grandeza que
o trabalho por conta própria atin-

giu mostra como a economia por-
tuguesa mudou. Este tipo de em-

prego, mesmo que seja uma esco-

lha, está sempre associado a mais
risco na obtenção dos rendimentos
e a uma menor proteção social. Há

quem atribua parte do seu cresci-

mento à chamada economia da

partilha - conduzir carros para a

Über ou explorar um alojamento
local através de plataformas onli-
ne. A Comissão Europeia e orga-
nizações como o FMI e a OCDE
têm até atribuído o dinamismo do

emprego dos últimos anos a uma
maior flexibilização do mercado de

trabalho, com as medidas levadas a

cabo durante o programa de ajus-
tamento. E esta semana não deixa-

ram esconder as reticências face às

alterações laborais que o Governo
se preparar para pôr no terreno.

"Reverter alguns aspetos das re-
formas anteriores no mercado de

trabalho, como o banco de horas
individual, poderia ter impactos
negativos no crescimento do em-
prego", indicou a OCDE. "As re-
formas laborais realizadas nos úl-
timos anos facilitaram a recupera-
ção rica em empregos atualmente
em curso. Mas a introdução de

nova rigidez, ou a reintrodução
de antigas, prejudicaria a compe-
titividade e a produtividade e tor-
naria mais difícil às empresas ge-
rir as flutuações da procura",
apontou o FMI.
Mais segmentação
Contudo, a visão de que as refor-
mas laborais foram benignas para

o mercado de trabalho não é con-
sensual. Diogo Martins realça que
o padrão de crescimento dos em-

pregos precários "deita por terra o

argumento de que as reformas que
tiveram lugar no estado social e no
mercado de trabalho durante os

anos de intervenção da troika aju-
dariam a diminuir a segmentação
no mercado de trabalho". Na ver-
dade, diz, "a observação dos dados

sugere que a implementação des-

sas reformas pode mesmo ter agra-
vado o problema da segmentação
laborai".

Nesse sentido, o docente uni-
versitário entende que as medidas

negociadas pelo Governo "vão glo-
balmente no sentido correto". No

pacote acordado estão iniciativas

como limites mais rígidos nos con-
tratos a prazo, a revisão do sistema
contributivo para permitir mais

apoio aos trabalhadores indepen-
dentes e a introdução de uma nova
contribuição para as entidades em-

pregadoras com rotação excessiva
de trabalhadores (ver páginas se-

guintes).
Mas subsistem problemas de

fundo a que estas mudanças legis-
lativas não dão resposta. "As alte-

rações legais sugeridas são um
importante passo no sentido da

estabilização das relações laborais,
mas não asseguram, isoladamen-

te, o objetivo do fortalecimento
da estabilidade das relações labo-
rais". Esse objetivo só será alcan-

çado, diz o docente, se em parale-
lo forem prosseguidos outros dois

objetivos. Por um lado, a dimi-
nuição do desemprego e do de-

semprego de longo-prazo, o que
"o que permite o aumento da po-
sição negociai dos trabalhadores e

forçará as empresas a apresenta-
rem condições laborais mais favo-
ráveis". Por outro, o crescimento
mais acentuado do emprego em
setores com maior propensão a

contratar sem termo.




